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   هـ هـ١٤٢٥١٤٢٥  صفرصفر    --  ابعابع العدد الس العدد الس–– العرب  العرب  للمجاهدين يف جزيرة للمجاهدين يف جزيرةةة العسكري العسكرينشرة عسكرية تصدر عن اللجنةنشرة عسكرية تصدر عن اللجنة

   

يف الوقت الذي نرى فيه عباد الصليب يغارون على دينهم وينتقمون لـبين جلـدم ؛                
نتعجب أشد العجب من رقاد أمة اإلسالم وغفلتها ، فبنوها يف كل قطـر يـسحقون                

  . ويقتلون وبالدها يف كل يوم تنتقص واهللا املستعان 
 أن دين اإلسالم هو دين الوحدة والتعاضد واألمر بنصرة املسلم ظاملاً أو مظلوماً              هذا مع 

  . ، فما بالكم يا إخوة الدين متخاذلني عن نصرة اإلسالم وأهله ؟ 
أما بكم غريةٌ على األعراض ؟ أما بكم حسرةٌ على املاضي التليد الذي صنعه األجـداد                

  .. الربرة 
  ؟ارواـــ أين احلمية واألعداء قد ج   وخنوم   إين ألسأل عن قومي           

  !؟   أال بوا لسحق املعتدين لكي        تشفى الصدور ويمحى اخلزي والعار

   

  ....كتاب يهدي كتاب يهدي   §§
  ....      القافلة تسير       القافلة تسير           
  ....وسيف ينصر وسيف ينصر   §§

                    UUzzii                                        
  ....عذب القول عذب القول   §§

 العيناءالعيناء                                                    
 

                                    األمن واالستخبارات األمن واالستخبارات   §§

  والنشاط المضادوالنشاط المضاد  اإلعالماإلعالم
   .. ..حرب العصاباتحرب العصابات  §§

  هداف داخل المدنهداف داخل المدناألاأل                          
   .. ..عسكرعسكرا ا   §§

  برنامج القوات الخاصةبرنامج القوات الخاصة                      
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احلمد هللا الذي وسعت رمحته كل شيء ، والصالة والسالم على املبعوث رمحةً للعاملني ، حممد وعلـى آلـه               
  : وصحبه أمجعني ، أما بعد 

فإن أعداءنا ما زالوا يثبتون كل يوم بأفعاهلم قبل أقواهلم حقائق مرة يف أنفسنا وواقعنـا ، حينمـا يقولـون                    
تهدون يف تنفيذ خططهم وآماهلم ، وحيولوا إىل واقع ، دون أن يثنيهم عن عزمهم صعوبات                وخيططّون مث جي  

  .أو عوائق ، ودون أن ينشغلوا خبالفام عن حتقيق أهدافهم العدوانية ضد اإلسالم واملسلمني 
ون يف تصنيع لو نظرت إىل العامل كلّه لوجدت كفاره يتسابقون إىل إعداد قوم اليت يقدرون عليها ، وينشط   و

السالح ، وتدريب اجلنود ، فتلك كوريا ، وهذه اهلند ، وقريباً منا دولة اليهود اليت تسعى ألن تكون القـوة           
األوىل يف العامل ، واليت كانت آخر جرائمها اغتيال الشيخ أمحد ياسني رمحه اهللا يف غزة ، حماولةً بذلك اإلجرام   

 وسعياً منها يف حماصرة اجلهاد وقتل قادته ، وهي سـنةٌ            )  نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ    واللَّه مِتم ( إطفاَء نوِر اهللا    
وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك  ) :  دأب عليها املشركون والطغاة يف كل زمان ، كما قال تعاىل لنبيه 

كُرميو وكِرجخي أَو لُوكقْتي أَواِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ و  ( .  
  .. ميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين ..نعم 

فلئن استطاعوا قتل الشيخ أمحد ياسني رمحه اهللا فقد صار مقتله وقوداً حلركة اجلهاد ، يغذيها وينميها وحيرض         
  ..عدائنا الشباب على هذا الطريق ويؤصل العداوة بيننا وبني أ

ملون أسلحتهم لرفـع رايـة   ولئن استطاعوا ذلك فإن اهللا خمرج من ورائه فئاماً من الصادقني الثابتني الذين حي 
  .الدين 

 ويذيقهم العذاب ، من أبطال األمة وأشرافها ، وهذا  أبقى اهللا هلم من يسوؤهم بقاؤهولئن استطاعوا ذلك فقد
لذي خرج يف كلمته األخرية املوجهة للباكستانيني ليزيد مـن رعـب   مثالً الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا ا     

أمريكا ، ويثبت للعامل عجزها وضعفها ويفضحها على رؤوس الناس فبينما تتبجح بأا على وشك القـبض                 
عليه وأا حتاصره يف وزيرستان خيرج صوته على قناة اجلزيرة ليحرض الباكستانيني على أن يتربؤوا من هذه                  

يعملوا على إفشاهلا ، وقد كان هلذه الكلمة ردود إجيابية طيبة يف مستوى ال بأس به حيث أفىت عدد                   احلملة و 
من علماء باكستان حبرمة املشاركة يف هذه احلملة ضد قبائل البلوش والبشتون ااهدة ، واعتبار املقتولني يف                 

يقتاد هؤالء العلماء للـسجن جـراء       صفوف اجليش كفاراً ملظاهرم الكفار على املسلمني ، وذلك قبل أن            
  .  وجه أطماع الصليب واملرتدين صدعهم باحلق ووقوفهم يف

 لتذكري اإلخوة يف فلسطني باحلرص كل احلرص على الرباءة من الطواغيت واملنافقني  الفرصةوحنن نستغل هذه    
  .وم ، فهم العدو على احلقيقة كما أخرب اهللا سبحانه وتعاىل اوعد

بحانه أن يرحم الشيخ أمحد ياسني ، وأن حيفظ الشيخ أسامة واملال عمر والشيخ أمين ومجيع القادة نسأل اهللا س
 .وااهدين ، وأن ينصرنا مجيعاً على القوم الكافرين 
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 فذكر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني :  ال اهللا تعاىل ذاكراً بعض بركات اجلهاد    ق

؛ يناهلا ااهدون ويبارك اهللا هلم فيها        سبحانه أن اهلداية للحق والتوفيق والتسديد إليه والبصرية فيه ويف سبله          
   . جبهادهم الصادق يف سبيل اهللا

 اجلهـاد   ِليقينهم بثمـراتِ   - قبلنا   نولذلك كان م  ..  صادقون من أفقه الناس وأفرسهم بصرية     فااهدون ال 
  ) .اسألوا أهل الثغور: ( إذا ما أعيتهم مسألة من مسائل الفقه أو العلم قالوا -ه هذه وبركاِت

بفقـه اجلهـاد    وذلك أن ااهد يتعني عليه أن يدرس واقعه الذي يعيش فيه فيحيط به علماً كما قد أحاط                  
؛ أطلق اهللا بصريته بربكات جهاده يف اهللا وكان مسعه الـذي             ، فإذا ما فعل ذلك وصدق يف جهاده        الشرعي

. ، فيصري فهمه وفقهه وإصابته للحق أعظم أضعاف أضعاف من سائر الناس            يسمع به وبصره الذي يبصر به     
 فقهاءهم الذين يوجهوم ويتخريون     ، ألن  ومن مث فال حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم         

هلم األوىل واألنقى واألنكى من اجلهاد والقتال من أفقه الناس وأقواهم بصرية وذلك ألن فقههم يولد من رحم 
، فـإذا    اجلهاد ومن ميادين القتال وخنادقه حيث الصدق مع اهللا والبعد عن األهواء املضلة والشهوات املزلة              

  .  ن العلم بالشرع واإلحاطة بالواقع مل تكد فراسة أحدهم ختطئأضيف إىل ذلك ما ذكرناه م
فااهد ومشاخيه الربانيني ااهدين هم الذين يقدرون املصلحة يف جهادهم والفائـدة والثمـرة يف اختيـار               

مة ، وهم ليسوا حباجة إىل فقه القاعدين املهترئ وال إىل تنظريات اخلوالف املنسحقة حتت أقدام األنظ            أهدافهم
ـ خ املُأفهام، وال إىل   أو املندحرة أمام ثقافة العوملة ومة اإلرهاب      ..  وأسيادها الغربيني واألمريكان   ين إىل ِدِل

، الذين يطلّون علينا عـرب شاشـات    األرض من الصحفيني املارقني أو الكتاب العلمانيني واملفكرين املهترئني 
صحفهم العلمانية املتهالكة على تقدمي الطاعة والوالء لـوالة      الفضائيات ومن بني سطور مقاالم املنهزمة يف        

ليحللوا وينظروا مـن منطلقـام   ، فيخرجوا منها علينا بعد كل عمل بطويل للمجاهدين     أمورهم ومخورهم 
فتارة يدعون أن ااهدين جهلة وأن ..  ، ويلوموا ااهدين أو جيهلوهم ويطعنوا فيهم ويف جهادهم نبطاحيةاال
، وتارة يرون أا ستغطي على جـرائم إسـرائيل            من احلرب على اإلسالم    ماهلم ستسوغ ألمريكا مزيداً   أع

وتارة يزعمون أن ااهدين يستدرجون إىل هذه األعمال بسطحيتهم وغفلتهم وأن           ..  وتشتت األنظار عنها  
نضباع بنظرية ك من أفكار اال وحنو ذلوراء األكمة ما وراءها من األيادي اخلفية اليت تسريها الصهيونية العاملية

  .. فسحقاً سحقاً.. املؤامرة

                                                
  . منرب التوحيد واجلهاد : ملقال يف موقعه العامر فك اهللا أسره ، وقد نشر هذا ا ١
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  من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا   أقلوا عليهم ال أبا ألبيكمو 
قد قعدمت وأخلدمت إىل األرض وبعتم الدين والعرض        !) أجبناً وحسداً؟ (بل  !) أجبناً وغَرية؟ (ويف جممع األمثال    

ويتمىن ..  أمت من دينكم وجهاده واستحييتم من تبين حدوده وخجلتم من شرائعه          ، وترب  بل والشرف واملروءة  
فبأي حق جيوز لكم بعد    ..  كثري منكم لو أمكنه حك آيات احلدود وغسل نصوص اجلهاد وإزالتها من قرآنه            

 النائحـة   ميكن أن تـصري    ؟ أو  دوا على شهدائه وأبطاله   يهذا أن تتكلموا عن اجلهاد وتنظروا يف مثراته أو تزا         
  .! الكاذبة املستأجرة يف حال من األحوال أصدق وأخلص من النائحة الثكلى؟

 املتهالك حتت أقدام حضارة الغرب الزائفـة وال         تنظريكم؛ ااهدون ليسوا حباجة إىل       امسعوا أيها املنهزمون  
.. لندن وباريس وبـرلني   لتحليالتكم املندحرة واملنهزمة حتت بساطري األنظمة العميلة وأسيادها يف واشنطن و          

واإلليزيه بأن حرم على أمة )  داوننج ستريت١٠(كيف وال زال أكثركم يرقّع لسادام يف البيت األبيض و          
؛ كذا يزعمـون، مـع أن        اإلسالم ليست صليبية وليست موجهة إىل اإلسالم بل إىل اإلرهاب الذي شوهه           

إخسؤوا أيها األقزام، وما يدريكم أنتم؟ بـل     :  حيامأسيادهم هناك يقولون بلسان حاهلم بل ويف ظالل تصر        
هي حرب صليبية معلنة على اإلسالم الذي هو دين اإلرهاب وكم أعلنا ذلك وكررناه وأعلنه جنراالتنا الذين         

، وأعلنته هيئاتنا وحماكمنا اليت شنت حرا على احلجاب واعتربته  يصفون املسلمني بأم يعبدون وثنا وشيطاناً
ولكنكم أصممتم آذانكم وأغمضتم أعينكم واستغشيتم ثيابكم وأصـررمت علـى       ..  اً وديداً لعلمانيتنا  إرهاب

  ..حتريف احلقائق إصراراً
، أو إىل علماء عمالء مأجورين    ااهدون ليسوا حباجة إىل أشباه رجال أو إىل مفكرين مدجنني خمنثي العزائم           

هل هذا يناسب أفكاركم وعقلكم املعيـشي؟  (  : تشريوهممنهزمني ليستفتوهم قبل كل عمل جهادي أو يس      
  ) ..؟؟  وهل يصلح القيام به حسب تنظريكم أو ال يصلح

فموتوا بغيظكم أيها املنـدحرون،     .. همي، وعندهم من الفقه والبصرية ما يغن       ، فهم ليسوا حباجة إىل ذلك      ال
ولن تفتوا بذلك أبـداً مـن عـضد    .. ، فاألمر عندنا سيان وواصلوا نقدكم للمجاهدين وجهادهم أو كفوا   

، كما مل يؤثر فيه حديد ونار أسيادكم وحـرم           ، ولن تؤثر أقالمكم املسمومة جبهادهم بإذن اهللا        ااهدين
  . وحرام

؛ أما ردكم    فإن خري رد لكم يلجم هؤالء األرذال ويدحرهم أن ملوهم         .. أما أنتم أيها ااهدون الصادقون    
 م فيتمثل بالثبات على جهادكم ومواصلة الذبح والقتل والقتال لكل عدو هللا على بصرية من               املاحق لشقشقا

، بل رمبا أطربتها نغمات ذلك النباح إذا      لتنظريهم فالقافلة تسري وال يضرها نبح الكالب       االلتفاتاهللا، وعدم   
ن اهللا يف كل زمـان   ألصحاب الطائفة الظاهرة القائمة بدي  تذكرت واستحضرت دوماً وصف رسول اهللا       

  . )ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا(من أم 
لق جديد من أخالق أعداء هذا الدين بل هو قدمي           على ااهدين ليس خب    واملزايدةوهذا التشويش على اجلهاد     

دث واألهـداف الـيت   ؛ وحاولوا استغالل بعض احلوا  واملؤمنني مراراً  قد مارسته قريش من قبل مع النيب        
، كما حصل يف قصة قتل ابن احلضرمي الذي قتلته سرية            ختريها ااهدون يف أوقات معينة ليشنعوا ا عليهم       

 وغنموا ماله وأسروا معه رجلني يف أول رجب الشهر احلرام ظانني أنه اآلخر مـن مجـادى،                  رسول اهللا   
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ا واستحلوا الدماء واألموال وأسروا الرجال يف الـشهر  فشنعت قريش بذلك على املسلمني وعيرم بأم قتلو      
يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل اهللا وكفر               :  فأنزل اهللا تعاىل  .. احلرام

الشهر ، فبين اهللا تعاىل أن القتال يف   به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا والفتنة أكرب من القتل
، وليسوا حباجة إىل أن     ، وذلك أمر ال ينكره املسلمون وال يستحلونه        احلرام وكذا يف البلد احلرام حمرم وكبري      

، ألن ما ارتكبه وال يزال يرتكبه املشركون من          يدهلم عليه أحد من املشركني الكفار وال يضرهم تعيريهم به         
احلرام وتعذيبهم لفتنتهم عن دينهم أكرب من جمرد القتال      كفر باهللا وصد عن سبيله وإخراج للمؤمنني من البلد          

يف الشهر احلرام أو البلد احلرام ، فلم يتضرر املسلمون بذلك التشنيع والتعيري ألم فقهوا أن املـشركني أوىل               
والفتنة أكرب مـن     بالتعيري وأحق به ملا ارتكبوه من جرائم وطوام كبرية وال يزالون قائمني ومصرين عليها               

 ويف ذلك توجيـه للمجاهـدين أن ال          القتل وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا         
يتضرروا بشغب أعداء جهادهم وتعيريهم هلم أو بتنظريهم وتشنيعهم حول أهـداف جهـادهم وتوقيـت                

 كل جناية قد يعير وذلك ألن كفر أعداء الدين وصدهم عن سبيل اهللا وفتنتهم للمؤمنني أعظم من            .. عمليام
ا ااهدون فهم إذا ما صدرت منهم عن اجتهاد خاطئ فليسوا حباجة لفقه املشركني وتنظريهم ألم ليسوا                 

  .. وهذا كقول أيب فراس.. بأحرص من املؤمنني على احلالل واحلرام
  يعرفين احلالل من احلرام   وما من أعجب األشياء علج 

  ..ضعفوا أمام إرجافات أعداء الدين وحذار من أن يتضرر جهادكم بتشنيع أذنامفحذار أيها ااهدون أن ت
  ..  قد ى عن قتل الصبيان قد قتل يف قتالكم يف موقع كذا وكذا أطفال وصبيان والنيب : فإن قالوا لكم

يه منكم،  قد ى عليه الصالة والسالم عن ذلك وحنن أعلم بذلك وأحرص على أمره و             ،   نعم    :قولوا هلم ف
، ولذا  ، ولو فعلنا ذلك تبنا إىل اهللا أما أنتم فقائمون مصرون على الكفر واحلرام    ونعوذ باهللا من أن نتقصدهم    

وقد رفع اهللا عنا احلرج يف تبييت الكفار إن حصل فيه شيء من ذلـك،  .. فلسنا حباجة إىل فقهكم وتنظريكم 
م أطفال املوحدين وأعدم آباءهم     ، وأنتم أول من يت    وكيف حيق لكم أن تظهروا مبظهر احلريص على األطفال          

؛ وأنتم أول  واستحل قتلهم جلهادهم وتوحيدهم وبراءم من شرككم واستحل قتلهم بالكفار بدعوى احلرابة   
من حارب دين اهللا وأولياءه أما هم فلم حياربوا إال أعداءه وإن قتل يف جهادهم بعض الصبيان فأنتم قد وأدمت                    

املسلمني وقتلتم الدين واحلمية والتوحيد يف قلوم مبناهج مدارسكم الفاسدة اليت تنشؤهم علـى              مجهور أبناء   
ومن أصدق ) والفتنة أكرب من القتل(، وال زلتم تسعون يف فتنتهم عن دينهم وجهادهم  الوالء لكم وألوليائكم

  .؟..من اهللا حديثا
 علـى    :م وما عملتموه يف نيويورك وواشنطن      قد وضعتم حمراث األمريكان بسبب جهادك      : وإن قالوا لكم  

  .. ظهور بالد املسلمني فتسلطوا بدعاوى حماربة اإلرهاب على بالدهم وخريام
، فقد   ومىت مل يكن احملراث موضوعاً على ظهور هذه الدول حىت نكون حنن من تسبب يف وضعه: فقولوا هلم

د أن جعلناه بثمن    عنوع طواغيتها وبال مقابل؛ فلم ن     جئنا إىل هذه الدنيا وهو موضوع بال مثن على ظهرها خب          
  ..ومبقابل



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٧  

 إن إسرائيل تستغل أعمالكم لتمارس وتضاعف إرهاا ضد الفلسطينيني ودم املنازل وتقتل       : وإن قالوا لكم  
  ..األطفال وجترف األراضي وتقطع األشجار

 إسرائيل عن إرهاا أو أنقصته حىت تزعموا  وهل حتتاج إسرائيل ملربرات لتفعل ذلك ومىت توقفت: فقولوا هلم
إن إسرائيل هي آلة تفريخ اإلجرام برعاية أسيادكم يف واشنطن وحراسة           .. أا ضاعفته بعد عمليات ااهدين    

جيوشكم يف بالدنا، وقد قتلت من املسلمني يف فلسطني وهدمت من بيوم قبل عملياتنا ما لو قورن بربجي                  
  مضاعفة هلما، فعلى من تدلسون؟ التجارة لبلغ أضعافاً 

إنكم بضرباتكم لليهود و األمريكان تضعفون األنظمة العربية وتضعفون اقتصادها وتقوضون :  وإن قالوا لكم
  ..مشاريعها التنموية وتنفرون املستثمرين األجانب وتطفشون السياح

يضعف هذه األنظمة احلقرية ويعجل  أنعم بذلك، وهل نريد إال هذا؟ ولو علمنا أن ثقب األوزون : فقولوا هلم
يف سقوطها الجتهدنا يف توسيعه، وهل يؤرقنا أو يشغلنا أيها املغفلون إال تقويض أنظمة احلكم الكافرة العفنة                

   من جذورها؟واقتالعهايف بالدنا وإضعافها هلدمها 
  .اهللاأما التنمية واالقتصاد واالستثمار وحنوه فال يصلح إال بعد أن حتكم بالدنا بشرع 

 يف  لالرمتـاء ودفعتموهم  !!  قد أحرجتم بعملياتكم يف اسطنبول اإلسالميني األتراك املعتدلني        : فإن قالوا لكم  
  ..أحضان األوروبيني واألمريكان

 وهل نريد إال فضح كل خبيث متاجر بالدين ميجد أتاتورك وال يربئ من علمانيته ويستحي من                 : فقولوا هلم 
مث مىت مل تكن تركيـا يف     .. اإلرهابهدين ويتحالف مع أعدائهم بدعوى مكافحة       الدين احلق ويطعن يف اا    

كل عهودها املعاصرة غري متهالكة على إرضاء أوروبا لتقبل يف احتادها الصلييب، ومىت مل تكـن مرمتيـة يف                    
  !؟..أحضان األمريكان بل واليهود

ية كالـسعودية إلدخـال مـا يـسمى          إن إرهابكم قد استغل للضغط على األنظمة العرب        : فإن قالوا لكم  
وهي ارتدادات صرحية وواسعة إىل العلمانية ولتحريف املناهج وتطويعها لبث ثقافة العوملـة             ،  باإلصالحات  

  ..وروح املؤاخاة واملودة إلخوام الكفار الغربيني
ليـسها   أنعم بذلك؛ وهل من أعظم غايات جهادنا إال فضح هذه األنظمة وكشف كـذا وتد       :فقولوا هلم 

، وال زالت تدس السم  وقد كانت وال زالت تفتح أبواا للعلمانيني وكفرهم سراً وخفاء.. وتسترها باإلسالم
بالدسم يف مناهج تعليمها وتطوع الدين فيها خلدمة األنظمة وطواغيتها ومؤاخاة كفار الغرب والشرق فـإن                

ربت أهل الدين عالنية براءة من الدين       أعلنت بذلك وجاهرت به بسبب جهادنا وغريت املناهج صراحة وحا         
 ألسيادهم األمريكان فاحلمد هللا، إذ أن أول مراحل دحـر هـذه             الذي يغذي اجلهاد واإلرهاب إرضاءً    احلق  

  ..األنظمة فضحها
 قد أشعلتم بعملياتكم نار الكراهية بني الغرب واملسلمني ودفعتم إىل صـراع احلـضارات               : وإن قالوا لكم  

  ..سلمني هناك فطردوا احملجبات من مدارسهم احلكومية العامةوسلطتموهم على امل
  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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 أنعم بذلك وأكرم وإنه لواجب من واجبات اإلسالم وعراه الوثقى أن نقطع وشائج املودة بـني           : فقولوا هلم 
 اخـتالطهم ، وطرد احملجبات من مدارسهم احلكومية خري عظيم يطهرهن مـن رجـس    املسلمني وأعدائهم 
ويوقظ املسلمني وينبههم إىل حقد هؤالء الكفار على شعائر اإلسالم          .. ومناهجهم النجسة وثقافتهم الفاسدة   

فال حيسنون م الظن ويدعوهم إىل التميز والعمل اجلاد إلجياد البدائل النظيفة من املدارس اإلسالمية الطاهرة،                
ن يعرف ذلك كل عاقـل  ومعلوم أن حرم على حجاب املسلمات بل وعلى اإلسالم وشرائعه أقدم مما تدعو 

وأما صراع احلضارات ونار الكراهية فهي مشتعلة قبل عملياتنا بل وقبـل            .. متابع حلرم على دين املسلمني    
وكتاباما حول صدام احلضارات فهي موجودة منذ أن وجد الكفر واإلميان، وقد قال    ) هتنغتون و فوكوياما  (

 وما احلـروب الـصليبية       يردكم عن دينكم إن استطاعوا    وال يزالون يقاتلونكم حىت      : تعاىل عن الكفار  
وحماكم التفتيش ومذابح املسلمني على أيدي اليهود والنصارى يف كل بقاع األرض خبافية إال على من تعامى                 

  ..عنها ودفن رأسه يف الرمال
كم الـذين  إن تنظريكم وتشنيعكم هذا كله مهزوم منكوس يرده الواقع بل وشهادات أسـياد         :  مث قولوا هلم  

 باإلسـالم   االهتمـام تنبهرون م من الكتاب واحملللني واملنظرين الغربيني، فها هم يعلنون يف إحصاءام أن              
ودراسته واإلقبال عليه من قبل الغربيني واألمريكان قد ازداد بشكل كبري وملحوظ بعد غـزوات نيويـورك            

  ..وواشنطن
ن يف بالدنا؛   ون املنهزم ون ينبهر م وبثقافتهم هؤالء املنظر     ختم هذا بشهادة واحد من أولئك الغربيني الذي       أو

فقد نشرت صحيفة اإلندبندنت الربيطانية      ،   يشهد فيها بذكاء وفهم ااهدين وأم يعلمون متاماً ما يفعلونه         
إن اهلجـومني   : (جـاء فيـه   ) روبرت فيسك (م خلبري شؤون الشرق األوسط      ٢١/١١/٢٠٠٣مقاالً بتاريخ   
ـ  إىل حرب الرئيس     االنضماملى أهداف بريطانية يف إسطنبول مها مثن        التفجرييني ع   بـوش علـى    ياألمريك
، إننا ينبغي أن ال خندع أنفسنا بشأن القدرات العقلية ملنفذي اهلجمات فمنفذو اهلجمات قـادرون        اإلرهاب

ة األستراليني يف بايل، على فهم العامل اخلارجي ، لقد كانوا يعلمون متاماً ما هم فاعلون حني أقدموا على مهامج
فقد عرفوا أن األستراليني يعارضون ضرب العراق ومن مث فإن اللوم سيقع على عاتق رئيس الوزراء األسترايل                 

كما كانوا على دراية باملظاهرات احلاشدة يف بريطانيا ضـد           .. على هجمات بايل وكذلك احلال يف إيطاليا      
رة الرئيس األمريكي مل تكن باألمر اليسري فكان ضرب األهداف          وألن ضرب بريطانيا أثناء زيا     ،   زيارة بوش 

 إم يعرفون متاماً رغبة بوش العارمة يف تربئة ساحته بشأن احلرب على العـراق قبيـل                  ، الربيطانية يف تركيا  
،  الرئاسية يف العام القادم، ومن مث فإم يزيدون من هجمام على القوات األمريكية يف العـراق              االنتخابات

  هـ .أ) لقد عقدوا العزم على تصفية بوش سياسياً إن مل يكن جسدياً وكذلك رئيس الوزراء الربيطاين بلري
هذه عينة من حتليالت أسيادكم أيها املنظرون املنهزمون نلجمكم ا، وتلك هـي حتلـيالتكم وتـنظرياتكم       

هم ،  ئهم وفقها ييادكم؛ إذ أن هلم منظر    املنهزمة، وااهدون كما قلنا من قبل يف غىن عن تنظريكم وتنظري أس           
وهاديهم شرععظيم وكتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد، ولذا فهم  عزيز 
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    رمحه اهللا  
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ليسوا حباجة إىل فقه و تنظري اخلوالف واملنهزمني الفرحني بقعودهم الراضني بتخلفهم فطبع اهللا بذلك علـى                 
  .. وال يعلمونقلوم فهم ال يفقهون 

 ويف فكـذلك أيـضاً  .. إذ أنه وكما أن اهللا تعاىل يطلق بصائر ااهدين يف سبيله ويهديهم سبحانه إىل سبله              
  ..املقابل يطبع على قلوب اخلوالف القاعدين فيجعلهم من أجهل اخللق وأضحلهم فقهاً وعلماً وتنظرياً

  م املندحر؟فكيف ترانا بعد ذلك سنعبأ بتنظريهم املنهزم أو حتليله
رضوا  :  وقال سبحانه   ،  رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطُبع على قلوم فهم ال يفقهون           : قال تعاىل 

  .  بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا على قلوم فهم ال يعلمون
  

  
  

                        
  

ـ  اهللا للناس من رمحة فال ممسك       ما يفتح    : قال الشهيد سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل             اهلـا وم
   . وهو العزيز احلكيم بعده ميسك فال مرسل له من 

 وحـني   ،األوىلصورة من صور قدرة اهللا اليت ختم ا اآليـة    ) سورة فاطر (يف هذه اآلية الثانية من السورة       
اته وموازينه وقيمه يف هذه تستقر هذه السورة يف قلٍب بشري يتم فيه حتول كامل يف تصوراته ومشاعره واجتاه

  .مجيعاًاحلياة 
 وتيئسه من مظنـة كـل رمحـة يف           ، اهللاتصله بقوة   هة كل قوة يف السماوات واألرض و      إا تقطعه عن شب   

 اهللا وتوصد أمامه كل باب يف السماوات واألرض وتفتح أمامه باب             ، اهللالسماوات واألرض وتصله برمحة     
  . اهللات واألرض وتشرع له طريقه إىل وتغلق يف وجهه كل طريق يف السماوا

 ويعجز اإلنسان عن جمرد مالحقتها وتسجيلها يف ذات نفـسه           ؛ العدورمحة اهللا تتمثل يف مظاهر ال حيصيها        
 ورمحة  ،يعلمه وفيما أنعم به عليه مما      حتته وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن          كرمه وتكرميه مبا    وتكوينه

 حال ويف كل    وضع ويف كل    شيء وجيدها من يفتحها اهللا له يف كل          ، املمنوحلها يف   اهللا تتمثل يف املمنوع متث    
 ولو فقد كل شيء      ، كان وكيفما   كان وحيثما   حوله وجيدها فيما    ومشاعره نفسهوجيدها يف   مكان  ويف كل   

 ويف حالة ويف كل وضع ويف كل    شيءويفقدها من ميسكها اهللا عنه يف كل        احلرمان ،   مما يعد الناس فقده هو      
 وما من نعمة ميسك اهللا معهـا     ؛ الرضوان ولو وجد كل شيء مما يعده الناس عالمة الوجدان و             ، مكانكل  

ينام اإلنـسان   نعمة ،    وما من حمنة حتفها رمحة اهللا حىت تكون هي بذاا             ، نقمةرمحته حىت تنقلب هي بذاا      
 ويعاجل أعسر .القتادأمسكت عنه فإذا هو شوك  وينام على احلرير وقد .مهادعلى الشوك مع رمحة اهللا فإذا هو 

 وعـسر،  ويعاجل أيسر األمور وقد ختلت رمحة اهللا فإذا هـي مـشقة   .يسرمور برمحة اهللا فإذا هي هوادة و األ
وبوار؛  ويعرب بدوا املنهاج واملسالك فإذا هي مهلكة          ، وسالماألخطار فإذا هي أمن     وخيوض ا املخاوف و   

   . السجن ال ضيق ولو كان صاحبها يف غياهب ،سواه إمنا الضيق يف إمساكها دون ،اهللاوال ضيق مع رمحة 
  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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                                                       @@@
  
  

 Uziالرشاش عوزي 
  

 
م والتصميم ١٩٥٠ الضابط اليهودي أوزيل جاك يف عام        هو رشاش إسرائيلي ، وأول تصميم له ظهر على يد         

 ، وتستخدمه عدة دول باإلضافة إىل الكيان الصهيوين مثـل بلجيكـا    ٢٣مأخوذ من سالح تشيكي موديل      
  . وهولندا وأملانيا االحتادية وعدة دول أخرى يف أمريكا الالتينية وأفريقيا 

  املواصفات 
  رشاش خفيف   النوع
   الصهيوينالكيان   بلد املنشأ
   ملم برابيليوم٩  العيار

  ث/ م٣٧٥  السرعة االبتدائية للطلقة
   ملم٤٣٢ملم ، وبدونه ٦٤٠باألمخص   الطول
   بأمخص خشيب٣،٦كلجم بأمخص حديدي ، و٣،٥  الوزن 

  أربعة خطوط إىل اليمني   احللزنة 

   متر٢٠٠ – ١٠٠ة متغري  الفريضة

  ٤٠ – ٣٢ – ٢٥خمزن   التغذية 

   م٢٠٠  ل املدى الفعا

   طلقة يف الدقيقة٦٠٠  معدل الرماية النظرية

  ) بلوباك ( دفع الغاز   نظام التلقيم 

   نصف آيل–آيل   نوع الرمي
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   حديدي قابل للطي–خشيب   نوع األمخص 

  
  Mini Uziعوزي مصغر 

 
  املواصفات 

   بعد طيه ٣٦٠ – ملم ٦٠٠باألمخص   الطول
    كلجم٢،٧  الوزن الفارغ
  عة خطوط إىل اليمنيأرب  احللزنة

   طلقة٣٢ – ٢٥ – ٢٠  سعة املخزن
  ث/ م٣٥٠  سرعة الطلقة 

  
  Uzi Pistol ١مسدس عوزي

  
   ملم ٢٤٠  الطول

    كلجم١،٨٩  الوزن الفارغ
  أربعة خطوط إىل اليمني  احللزنة

   طلقة٢٠  سعة املخزن
  ث/ م٣٥٠  سرعة الطلقة 

                                                
  .  موضوع العوزيإلكمالقدمنا مسدس العوزي عن باقي املسدسات  ١



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٢  

  فردي فقط   نوع الرماية
  

  : ي أمان السالح على اجلهة اليسرى يف أعلى القبضة ، وهو على النحو التايل يف العوزي وامليين عوز •
 =  S أمان .  
=  R رمي فردي   

 =  A ًرمي رشا  .  
ال ميكن الرمي بالعوزي وال سحب األقسام بدون أن تضغط على األمان الثاين الذي يوجد خلف القبضة        •

 . سك القبضة املسدسية املسدسية ، وهذا األمان يأيت على راحة الكف عند م

 
 .يف املوديالت األخرية للعوزي هناك فتحات يف مقدمة السبطانة لتخفيف ارتداد السالح إىل األعلى  •

 
يف أسفل مقدمة العوزي بروز ظاهر قد خصص لتركيب حربة حىت يتسىن للمقاتل استعمال السالح يف                 •

 . القتال القريب 

  
  أشكال العوزي

  . ص خشيبعوزي اسرائيلي بأمخ -١
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 . عوزي إسرائيلي بأمخص حديدي   -٢
 

  
  

 

 . ميين عوزي بأمخص حديدي  -٣

  
 

العوزي املصغر ميكن فتح أمخصه بسحبه إىل اخللف ، أما إلرجاعه فيجب الضغط على قيده املوجود عند      •
 . بداية األمخص من األسفل 

  

 
 .ة لألسفل فيتحرر مث ميتد عند فتح األمخص احلديدي للعوزي األصلي ؛ اسحب مؤخرته بقو •

        
 على الزر املوجود على اليسار عند وصلة األمخص ببدن الـسالح ، مث             ضغطعند إعادة األمخص ملكانه ا     •

 . تكمل اخلطوة بضربه حبافة اليد فينغلق 
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  الفك والتركيب 

 . ارفع الغطاء العلوي لألقسام ، وذلك بالضغط على القيد املوجود أمام الفريضة  -١

  
 .  مث اسحبه إىل اخلارج 45ْارفع الغطاء بزاوية  -٢

 
  . 30ْ حىت ترتفع األقسام بزاوية – من األمام –ارفع جمموعة األقسام من جهة السبطانة  -٣

 
 . اسحب النابض واألقسام إىل أعلى مث أخرج النابض من داخلها بسحبه إىل اخللف  -٤

 
 . ضغط على قيدها فك السبطانة وذلك بلف احللقة األمامية بعد ال -٥
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 . أخرج احللقة مث السبطانة من البدن  -٦

 
 . اضغط على مسمار القبضة املسدسية  -٧

  
  .واسحبه من اجلهة الثانية فتخرج إليك القبضة املسدسية  -٨

  
سهولة الفك : ها ، ويالحظ يف العوزي عموماً ميكنك يف الفك والتركيب أن تفك السبطانة ملفرد •

  . الداخلية والتركيب وقلّة القطع  
 . صورة للسالح وهو مفكك  •
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عند سحب األقسام إىل املنتصف وتثبيته على األسنان اجلانبية يتعطل السالح كليةً ، وال يرمي : مالحظة  •
حىت ولو ضغطت على األمان اخللفي والزناد ، لتحرير السالح من هذا األمان اضغط على األمان اخللفي         

 . كها تعود إىل موضعها الطبيعي واسحب األقسام للنهاية مث اتر
جمموعـة  ( ملم وخيتلف عن العوزي األصلي يف األجزاء الداخلية       ) ١١،٤( هناك تصميم أمريكي عيار      •

طلقة ، ومكتـوب     ) ١٦( واملخزن يسع   ) نصف آيل   ( ويرمي فردياً   )  السبطانة   – النابض   –األقسام  
الفارغ ، وجمموعة األقسام ال تتوقـف يف   ظاهرة من فتحة خروج الظرف AGPعلى جمموعة األقسام  

اخللف مثل العوزي العادي وإمنا تنسحب وتعود فتأخذ معها الطلقة إىل بيت النار وتنتظر طرق املطرقـة   
 ملم بعد تغيري السبطانة وجمموعة األقسام واملخزن ، ويركّـب لـه   ٩لإلبرة ، وميكن الرماية عليه بعيار      
 . ام الفريضة والشعرية إذا تعطّل املنظار منظار وميكن يف ذات الوقت استخد

  

  

 النيب صـلى  ثَِعملا ب: ") كشف الكربة يف وصف أهل الغربة(ل ابن رجب رمحه اهللا يف رسالة    قا
اهللا عليه وسلم ودعا إىل اإلسالم مل يستجب له يف أول األمر إال الواحد بعد الواحد من كل قبيلة     

ر على  ، وكان املستجيب له خائفاً من عشريته وقبيلته ، يؤذى غاية األذى ، وينال منه وهو صاب                
ون إذ ذاك مستضعفني يشردون كل مشرد ويهربون بدينهم         مذلك يف اهللا عز وجل ، وكان املسل       

إىل البالد النائية كما هاجروا إىل احلبشة مرتني مث هاجروا إىل املدينة ، وكان منهم من يعذب يف                  
د اهلجرة إىل   اهللا ومنهم من يقتل ، فكان الداخلون يف اإلسالم حينئذ غرباء ، مث ظهر اإلسالم بع               

املدينة وعز وصار أهله ظاهرين كل الظهور ، ودخل الناس بعد ذلك يف دين اهللا أفواجاً ، وأكمل 
اهللا هلم الدين وأمت عليهم النعمة ، وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك ، وأهل 

، وكانوا على ذلـك يف  اإلسالم على غاية من االستقامة يف دينهم ، وهم متعاضدون متناصرون    
زمن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، مث أعمل الشيطان مكائده على املسلمني وألقى بأسـهم                 
بينهم ، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات ، ومل تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئاً فشيئاً حىت            

ته يف فتنة الشبهات ،     استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر اخللق ، فمنهم من دخل يف طاع           
ومنهم من دخل يف فتنة الشهوات ، ومنهم من مجع بينهما ، وكل ذلك مما أخرب النيب صلى اهللا                   

 ".عليه وسلم بوقوعه
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                                                        @@@  

  
على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلـى آلـه وصـحبه    احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم   

  .أمجعني
لقد اقتربت حلظة انطالق برناجمنا الرياضي اإلعدادي اخلاص ، ولكن قبل ذلك ننصحك بأن              .. أخي احلبيب   

 توفّر حوض سباحة    -١: هذا الربنامج ، ومن األمور املهمة       تكمل استعداداتك ، وذلك لالستفادة التامة من        
  . وقضبان متقابلة Pull – Up وحاول توفري قضبان سحب –٢. كبري 

ويف هذا العدد سنأخذ التمارين اليت سنطبقها يف الربنامج ذي اإلثين عشر أسبوعاً ، ومن املعروف لديك أخي                 
 قبل  أن التسخني مهم جداً– خصوصاً إذا كنت تتابع هذه الزاوية ومترنت معنا يف األسابيع السابقة           –ااهد  

ت والشد ، وأيضاً من املهم جداً متارين اإلطالـة بعـد            الدخول يف أي مترين ، وذلك لكي نقلل من اإلصابا         
  : واإلمحاء  التسخني متارينالتمرين ، ونلخص لك هنا بعض 

  .  م ٣٠٠هرولة  -١
 مـرات   ١٠ني ، ومن جهة اليسار ،       ، ميني يسار ، دوران من جهة اليم       أمام خلف   : دوران الرقبة    -٢

 . ل حركة لك
أمسك ذراعك اليسرى بيدك اليمىن عند املرفق وشدها حنو جـسدك ،  : مترين شد الذراع والكتف      -٣

مد ذراعيك فـوق    :  ، والتمرين الثاين      ثانية مث بدل إىل الذراع اليمىن      ١٥دة  ملثبتها على هذا احلال     
أسك واحنِن أثنـاء    رأسك أمسك ذراعك اليمىن بيدك اليسرى عند املرفق ، اضغط ذراعيك باجتاه ر            

 .  ثانية مث كرر التمرين على الذراع األخرى ١٥الضغط ، ثبت نفسك لـ 
مد ذراعيك على اجلانبني ، وحركهما يف دوائر صغرية إىل األمـام      : الدوائر اجلانبية   : دوائر الذراع    -٤

ة حنو الداخل مد ذراعيك إىل األمام ، وحركهما يف دوائر صغري: الدوائر األمامية .  مرة ١٥واخللف 
 .  مرة ١٥واخلارج 

مد ذراعيك على جانيب جسدك بارتفاع الكتفني تقريباً ، وأرجعهما ببطء إىل : شد عضالت الصدر  -٥
التمـرين  .  ثانيـة  ٢٠اخللف ، أبق الظهر مستقيماً والصدر مرتفعاً ، وحافظ على هذا الوضع ملدة    

اع الكتف تقريباً ، أدر جسدك بعيداً عـن         أمسك العمود بيدك اليمىن واجعل ذراعك بارتف      : الثاين  
 .  ثانية تقريباً مث بدل إىل الذراع األخرى ١٥العمود حنو اليسار وحافظ على هذا الوضع ملدة 

ضع يديك على خصرك واحنن ببطء إىل اخللف مع دفع الـردفني إىل           : وقوفاً  : شد عضالت البطن     -٦
 ثانية وكرر التمرين ، التمرين ١٥لوضع ملدة األمام وتقويس الظهر بشكل طفيف ، حافظ على هذا ا
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متدد على بطنك وضع مرفقيك حتت صدرك ، ارفع رأسك وكتفيك بـبطء إىل              : منبطحاً  : الثاين  
 .  ثانية وكرر التمرين ١٥األعلى ممدداً عضالت البطن ، حافظ على هذا الوضع ملدة 

وارفع رأسك باجتاه الـركبتني  متدد على ظهرك ، وقم بضم ركبتيك إىل صدرك       : شد أسفل الظهر     -٧
 .  ثانية ١٥وحافظ على وضعك هذا ملدة 

اجلس على األرض وتربع ولكن حبيث يتقابل بـاطن رجلـك   : وضع الفراشة  : شد عضلة األربية     -٨
اليمىن بباطن اليسرى ويتالمسان ، أمسك عقبيك بيديك واضغط على فخذيك باملرفقني حماوالً ملس       

 .  ثانية مع تكرار التمرين ١٥ هذا الوضع ملدة األرض بركبتيك ، وحافظ على
اجلس على األرض ومد ساقيك أمامك ، وارفع ساقك اليمىن على           : شد الشريط احلرقفي العصيب      -٩

 ثانية وكرر التمـرين علـى       ١٥اليسرى مث اثنها وشدها بيديك إىل صدرك ، ابق على هذا الوضع             
ي العصيب لإلصابات أمر شائع بني املتدربني يف إن تعرض الشريط احلرقف: ملحوظة * الساق اليسرى 

اجلس بنفس وضعية التمرين األول ، مث أدر جذعك إىل جهـة            : التمرين الثاين   . مثل هذه الربامج    
الساق املثنية لشد أسفل الظهر والشريط احلرقفي العصيب ، حاول النظر يف االجتاه املعاكس لقدميك ، 

 . نية مث بدل إىل القدم األخرى وكرر التمرين  ثا١٥وحافظ على هذا الوضع ملدة 
اجلس على ركبتيك وعقبيك ، احنن إىل اخللف حبيث تتمكن          : جلوساً  : شد عضالت الفخذين     -١٠

 ث وكرر   ١٥من ملس األرض خلفك بيديك ، ادفع وسطك إىل األعلى وحافظ على الوضعية ملدة               
رى ، وأمسك قدمك اليمىن مـن خلفـك     قف على ساقك اليس   : وقوفاً  : التمرين الثاين   . التمرين  

 ث مث ١٥وشدها إىل ردفيك ، وحاول اإلبقاء على ركبتيك متقاربتني ، حافظ على الوضعية ملـدة     
 .أعد التمرين على القدم اليسرى 

ضم قدميك إىل بعضهما مث احن خصرك وأمسك بطـيت          : وقوفاً أو جلوساً    : ملس أصابع القدم     -١١
باعد بني : التمرين الثاين . ث وكرر التمرين ١٥لى وضعية ملدة ساقيك من اخللف بيديك ، حافظ ع

ساقيك واحنن حبيث يبقى ظهرك مستقيماً وذلك لشد أوتار املأبض وأسفل الظهر ، حـافظ علـى              
 . ث وكرر التمرين ١٥الوضعية ملدة 

قف على بعد أربعة أقدام من عمود أو أي شيء ثابـت ،         : عضلة بطن الساق    : شد بطة الساق     -١٢
 معظم ثقلك على إحدى ساقيك وأبق هذه الساق مستقيمة مث احنن باجتاه العمود مـع احننـاء             أرخ

.  ثانية مث بدل إىل الساق األخرى وكرر التمـرين           ١٥الرجل األخرى ، حافظ على الوضعية ملدة        
نفس وضعية التمرين السابق مع ثين الركبة بشكل طفيـف ،           : التمرين الثاين لعضلة أمخص القدم      

 ثانية مث بدل إىل الساق األخـرى وكـرر          ١٥ر بوتر أخيل يشتد ، حافظ على وضعك ملدة          ستشع
 . التمرين 

اجلس على األرض ومد ساقيك أمامك ، اثن ركبتك اليمىن وضـم أمخـص   : شد أوتار املأبض    -١٣
 ث ، بدل ١٥قدمك اليمىن على اجلهة الداخلية لركبتك اليسرى ، أمسك قدمك اليمىن وشدها ملدة 

 .  الساق األخرى وأعد التمرين إىل
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قف ماداً ذراعيك إىل جانبيك وامجعاً ساقيك إىل بعضهما ، اقفز مباعداً بني ساقيك ورافعاً : القفز  -١٤
ذراعيك فوق رأسك يف وقٍت واحد مث ارجع مباشرةً إىل وضع الوقوف ، كرر التمرين ملدة دقيقـة                  

  . واحدة 
  : واآلن إىل التمارين 

ن التمارين يف األعداد السابقة ، لذلك لن نفصل كثرياً يف طريقة التمارين ، وسنقـسم                مر معنا الكثري م    •
 : التمارين إىل 
o  متارين اجلزء األعلى من اجلسد . 
o  متارين اجلزء األسفل من اجلسد . 
o  متارين البطن . 

  . عدد املرات اليت تكون يف التمرين الواحد خيتلف باختالف ترتيب أسابيع الربنامج  •
  : متارين اجلزء األعلى من اجلسد : والً أ
 علـى امتد على ظهرك ، وارفع رأسك عن األرض وحركه من اليمني إىل اليسار ومن األ       :متارين العنق    -١

   . سفلإىل األ
  :) الضغط أو البشم ( متارين الدفع  -٢
تني وعلى ظهرك   ضع كفيك على األرض على موازاة الكتفني ، حافظ على قدميك متقارب           : العادية    - أ

وعند الـرتول دع  ، مستقيماً ، ادفع بيديك األرض وارفع جسدك حنو األعلى حىت تستقيم ذراعاك             
  . صدرك يالمس األرض 

نفس التمرين السابق ، والفارق أنك هنا تباعد بني كفيك أكثر ، وتكون املسافة بينهما               : العريضة     - ب
 . أعرض من املسافة بني الكتفني 

 واإلامني تني ضع يديك على األرض والمس بينهما حبيث تشكّل مثلثاً مبقابلة السباب:ثالثية الرؤوس   - ت
، باعد بني ساقيك وحافظ على ظهرك مستقيماً ، ادفع بيديك األرض وارفع جسدك حنو األعلـى                 

 .وعند الرتول دع صدرك يالمس األرض ، حىت تستقيم ذراعاك 
كن اثن وسطك وارفعه يف اهلـواء حبيـث يكـون    اختذ وضعية مترين الضغط ، ول    : حركة الغطس     - ث

ك مرتفعاً وأنزل صدرك إىل األرض بني يديك ، مث تقدم            وسطَ جسمك ذا الشكل           ، أبقِ              
برأسك إىل األمام وافرد ذراعيك رويداً رويداً وارفع صدرك مث أعد احلركة ، ستكتشف أنك تقوم                

 . حبركة غطس 
 قم بتمـرين    -٣.  اقذف قدميك إىل الوراء      -٢. ع القرفصاء    اختذ وض  -١: الدفع بثمان خطوات      - ج

 اقـذف  -٧.  ضم سـاقيك  -٦.  باعد بني ساقيك     -٥.  ارفع إىل أعلى     -٤. الضغط إىل أسفل    
 . ويكون القيام ذه احلركات بشكل سريع ومتالحق .  انتصب -٨. قدميك عكسياً 
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يف ، اسحب ذراعيك منطلقاً من وضـع        متدد على بطنك مقوساً ظهرك بشكل طف      : سحب الذراعني    -٣
  . ، أبق قدميك مرتفعتني عن األرض أثناء ذلك ) كما لو كنت تسبح ( البداية فوق الرأس إىل اجلانبني 

 

 : متارين اجلزء األسفل من اجلسد : ثانياً 
اختذ وضعية احلبو ، ارفع ساقك من مفصل الورك إىل اجلانب لعدد حمدد مـن املـرات ،                  : وضع احلبو    -١

 . بإمكانك إرخاء مرفقيك إلراحة أسفل ظهرك ، بدل إىل الساق الثانية وكرر التمرين 
قف منتصباً ، وباعد بني ساقيك مبا يعادل عرض كتفيك ، ركّز ناظريك حنو األعلـى        : وضع القرفصاء    -٢

 درجة عند الركبتني ، ارفع نفسك ببطء عند بلوغ التسعني    90ْواخفض جسدك عرب ثين ساقيك مبقدار       
 . درجة 

قف على قدم واحدة وارفع جسدك على رؤوس أصابعك عرب ثـين مفـصل     : رفع بطة الساق والعقبني      -٣
 . الكاحل وعضلة بطة الساق ، وبدل إىل الساق الثانية 

قف قريباً من شيء يبلغ ارتفاعه قريباً من نصف متر ، اقفز من جهة إىل أخرى لعدد حمدد مـن                    : القفز   -٤
رض من جهة ومن مث القفز فوراً بعد مالمستها إىل اجلهة الثانية ، وحـاول أال                املرات ، وحاول ملس األ    

 . تقوم بوثبة مزدوجة 
 . اختذ وضعية القرفصاء مث اقفز حنو األمام ألبعد مسافة ممكنة ، كرر هذا التمرين : وثبة الضفدع  -٥
، اخفض جسدك عرب ثين قف منتصباً مث اخط خطوة عريضة إىل األمام بإحدى ساقيك    : االحنناء بالركبة    -٦

 . ركبتيك وملس األرض بإحدامها ، بدل إىل الساق الثانية وكرر التمرين 
   :متارين البطن : ثالثاً 
وضم ذراعيك إىل صدرك مع ثين الركبتني بشكل        متدد على ظهرك    : ) العادي  ( Situpsمترين اجللوس  -١

بطن ، إملس فخذيك مبرفقيـك      عن األرض بتقليص عضالت ال    طفيف ، ارفع اجلزء األعلى من جسدك        
  . وأعد التمرين ، وتأكد من أن كتفيك يالمسان األرض يف كل مرة 

متدد على ظهرك وضع يديك على وسطك ، ارفـع اجلـزء            : ) نصف جلوس   ( Situpsمترين اجللوس  -٢
 حبيث يرتفع أسفل الظهر عن األرض ، ارجع بعد ذلك ببطء إىل وضع البداية ، كرر                 األعلى من جسدك  

 .ينالتمر
واثنهما عند الركبتني مكوناً زاويـة  متدد على ظهرك ، ارفع ساقيك يف اهلواء  ) : العادي  ( مترين االلتواء    -٣

خلـف  مث ارجع إىل األرض ، ولكن احذر ال تضع يـديك   ركبتيك  مرفقيك من ، قرب بساقيك  قائمة  
 . رأسك وتسحب عنقك 

قيك يف اهلواء واثنهما عند الركبتني مكوناً زاوية        متدد على ظهرك ، ارفع سا     ) : العكسي  ( مترين االلتواء    -٤
قائمة ، قرب ركبتيك من مرفقيك وارفع أسفل ظهرك وردفيك عن األرض مث ارجع إىل األرض ، وأبق                  

 . اجلزء األعلى من جسدك ثابتاً 
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متدد حبيث يكون ظهرك وكتفاك مسطحني على األرض ، إلو وسـطك     ) : اجلزء األمين   ( مترين االلتواء    -٥
ساقيك حبيث تتمدد على وركك األيسر وتكون يدك اليمىن على بطنك واليسرى خلف رأسك ، ارفع               و

 . نفسك حنو األعلى مث الرجوع 
 . عكس األمين ) : اجلزء األيسر ( مترين االلتواء  -٦
سـم عـن األرض     ٢٥متدد على ظهرك ، إرفع قدميك مبقدار        : مترين اجللوس مع رفع وحركة الرجلني        -٧

 .  حنو صدرك ، بينما تقوم يف الوقت نفسه برفع اجلزء األعلى من جسدك عن األرض واسحب ركبتيك
سـم عـن   ٢٥ضع يديك حتت ردفيك ، ارفع ساقيك مسافة         متدد على ظهرك و   : مترين الركل الرباعي     -٨

 أقدام عن األرض ، أبـق سـاقيك مـستقيمتني     ٣يف اهلواء رافعاً كل ساق حوايل        األرض وابدأ بالسري  
-١  )٢(  ٣-٢-١  )١( : ستمرار ، وقم بعد خطوة تتخذها حبيث تتابع األرقام كما يلي وحركهما با

 . ملرات حمددة  ... ٣-٢-١  )٣(  ٣-٢
 سم عن ٢٥متدد على ظهرك واضعاً يديك حتت ردفيك ، وارفع ساقيك املضمومتني : مترين رفع الساقني  -٩

ألسفل ، كرر التمرين واحـرص علـى         سم عن األرض وأعدمها ببطء حنو ا       ٧٠األرض ، ارفع ساقيك     
 . اصطدام ساقيك باألرض 

تعلّق بعارضة ثابتة وكأنك تقوم بتمارين السحب العادية ، ارفع ساقيك : مترين رفع الركبتني يف اهلواء       -١٠
 . بقدر ما تستطيع حماوالً لف ركبتيك داخل صدرك 

مـسبح    ( ى استكمال التجهيزات الالزمة  هذا وسنكمل بإذن اهللا يف العدد القادم هذه التمارين ، فاحرص عل           
وعلى إجراء التمارين اليت وردت يف هذا العدد واختبارها ، وصلى           )  قضبان أو عوارض لتمارين السحب       –

  .  اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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             كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي ت             شحذَ األذهان وال متل    شحذَ األذهان وال متل    كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي ت
  ......، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل ، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل 

  
       

                                                                        @@@   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  أَأُخي ال تـشك املذلّـةَ باكيـا       
  أتطيب نفساً أن تـثري مـدامعي       

  يرجعـه البكـا؟      أتظن أنّ العـز  
  هل تريد نصيحيت ؟: قل يل بربك    

  أو ليس مويت يف حيـايت مـرةً ؟        
  ملّا سمت نفس الـشهيِد مطَالبـاً      
  يف جوِف طٍري يف اجلنـان حملّقـاً       
  مع أصفياِء اخللـِق يف فردوسـها      
  وأرى إله العـاملني كمـا يـرى       
  سبع يفوز ا الـشهيد كرامـةً      

  نـد أوِل قطـرةٍ    فالذنب يغفَر ع  
  والقــرب يــؤمن هولُــه وعذابــه 
  ومتوجاً تـاج الوقـار وشـافعاً      
  واحلور ترقب يف اشتياٍق مقبلـي     

  ا رأت عينـاي لَحـظَ عيوـا       ملّ
  فاقَت خيالَ املـادحني لوصـفها     
  فتزاحمت كلمات شوٍق يف فمي    
  ولو اكتفيت مع احلديث بنظـرةٍ     

   بغريهـا  انشغلت عذري بأين ما  
   قـصائدي  تي ما نظم   بأن عذري

ـ          الوال التطهر والتعطـر مـا دن
  ت  ضواهللا لو وـ ع   أحلى حليـةٍ  ب

    حبيبـهِ   ِ  تباكى يف وصـال    كلٌ
ــوأن  أألُســواهللا أ    مهرهــايفّ

  فإىل مىت ستظلّ تبكـي شـاكيا        
  مثل النوائح ينـتحنب سواسـيا     
  فاد صـار قـصائداً وأمانيـا      
  إين سـألتك فاسـتمع لــسؤاليا  

  ن ختامها استـشهاديا   ملَ ال يكو  
   أعلى اإلله لـه املكانـةَ عاليـا       
  ومغرداً فوق القـصور وشـاديا     
ــا ــاُء وصــحبهم جرياني   واألنبي
  بدر التماِم على املشارِف باديـا     

  ما هيا؟: إنْ كنت ذا لب فقل يل       
   وأرى املكانةَ يف املنازل عاليـا      
  يا فرحةً ومـن القيامـِة ناجيـا       

  انيـا يف ذي القرابِة قاصـياً أو د      
  يا قبلـةً هـي دائيـا ودوائيـا        
  سكَنت لذائذُ حلِظهـا أعماقيـا     
  صب اجلمالُ على اجلماِل فأرويا    
  وتبددت بعـد اشـتباِك أياديـا      
  فكأنما الفردوس قد ِحيزت ليـا     

التهى يف الفانيـات لواهيـا      يوم   
  حلساِن دنيا ما هلـن ومـا ليـا        

ـ   منها الرجالُ  ى غانيـا   وما تغن  
  ذى متخفيـا  اليت فيهـا األ   ي  هل

   باكيـا   أنظـم  وأنا على احلوراءِ  
  ما خاب من يدعو اإلله راجيـا      
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اسية عادةً مـا   الضربات داخل املدن تعترب نوعاً من الدبلوماسية العسكرية ، وهذه النوع من الدبلوم     :مقدمة  
  . يكتب بالدماء ويزخرف باألشالء ويعطّر بالبارود 

  عترب مبثابة توجيه رسائل إىل عدة جهات ،            اً سياسي وهي حتمل معىنا تيتعلق بطبيعة الصراع العقائدي ، أي أ 
لك ما مت على ، ومن خري األمثلة على ذ) كما يف تفجريات القاعدة ( لذلك يراعى اختيار األهداف بدقة بالغة 

 – عبد العزيز املعـثم      – رياض اهلاجري    –خالد السعيد   ( أيدي إخواننا األربعة ، فقد كان تفجري األبطال         
رمحهم اهللا مبثابة طلقة البداية ، وكان اختيارهم للهدف موفقاً أميا توفيق ، فاملبىن كان يتبع             ) مصلح الشمراين   

وة اليت أيقظت الشباب ااهد وبصرت األمة حبقيقة التواجد  وهو شرارة البدء وبداية الصح     )  C.I.A( لـ  
   . الصهيوصلييب على أرض حممد 

حنن  ها: كان هلا مغزى كبري وهو توجيه رسالة للعدو مفادها     هـ  ١٤٢٤يف عام   وأيضاً عملية شرق الرياض     
تم عـن األنظـار    هـ ، فمهما تواري١٤٢٤حنن نضرا يف عام      هـ وها ١٤١٦يف عام   ) فينيل  ( قد ضربنا   

   .لن حيلم العدو باالستقرار على أرض حممد : فنحن وراءكم ، واملغزى واضح 
وأيضاً ما مت على أيدي إخواننا علي املعبدي وناصر السياري رمحهم اهللا من استهداف وكر احمليا اإلستخبارايت     
، فهذا دليل على أن العمليات العسكرية هي رسائل دبلوماسية ممزوجة بالدماء واألشالء ومزركشة ومعطرة               

  .بالبارود والرصاص 
  

  أنواع األهداف داخل املدن
 يف بداية أي عمل جهادي عسكري ال ينصح باستخدام القـوة ضـد          ذات صبغة عقائدية ،   أهداف  : أوالً  

 : أهداف دينية عقائدية إال يف بعض احلاالت املستثناة واليت منها 
o  تمعات اإلسالمية الصرفة كما حدث يف اليمن من قتل املنصرين ، وكما حيدثحاالت التنصري يف ا

ذين ينصرون املسلمني ، ويدعون إىل دينهم يف أرجاء بالد الرافدين ،  يف العراق من تصفية املنصرين ال
وكما حيدث يف بالد احلرمني وبالتحديد يف الرياض عندما مت توزيع األناجيل قبل فترة على البيوت ،      
ففي هذه احلالة لو مت اصطياد من يفعل ذلك فهذا جيد ويف احلقيقة أمثال هؤالء الذين يقومون ذه                  

 . معروفني لدى ااهدين نسال اهللا أن يسهل هلم اصطيادهم األعمال 
o  أما من كان حمسوباً على أهل العلم ،   - ولو كان دينياً -عمليات التجسس املختفية حتت أي ستار

والدين من املسلمني فيجب عدم التعامل معهم حىت ال يحِدث التعامل معهم ردة فعل عنيفـة مـن           
الء العمالء ، ولو كانوا جواسيس واهللا املستعان ، فإن أي ضربة هلـؤالء  املسلمني الذين غرر م هؤ  

 . املنتسبني إىل العلم والدين سوف تمجدهم وترفع ذكرهم وجتعلهم رموزاً عليهم غضب اهللا 
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o        ومن احلاالت االستثنائية يف األهداف العقائدية قيام بعـض القـساوسة والرهبـان أو احلاخامـات 
جوٍم دعائي ضد اإلسالم أو املسلمني ، كما حدث عندما قام القس األمريكي والشخصيات الدينية 

اللعني بسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤخراً نسأل اهللا أن ميكن سيوف اهللا من رقبته ، وكما              
  .لعنه اهللا الذي سب رسول اهللا ) كاهانا ( قام سيد نصري فك اهللا أسره بقتل احلاخام 

o     بالتعبئة املالية أو   )  نصارى   –يهود  ( احلاالت االستثنائية قيام الشخصيات العقائدية       كذلك من هذه
 .العسكرية أو املعنوية ضد املسلمني ، كما حدث يف احلمالت الصليبية السابقة 

  

زعزعة األمن وجو االستقرار الـالزم لنمـو        :  ، واهلدف من ضرب هذه األهداف        أهداف اقتصادية : ثانياً  
وران العجلة االقتصادية كضرب آبار البترول يف العراق وأنابيبه مما أدى إىل إحجـام الـشركات                العمل ود 

األجنبية عنه أو على األقل عدم وجود اجلو اآلمن واالستقرار الضروري لنهب ثـروات املـسلمني ، ومـن                 
اسب أيضاً تـأثر    سحب أو انسحاب رؤوس األموال األجنبية من السوق احمللية ، ومن املك           : األهداف أيضاً   

القوى االقتصادية بالعمليات القائمة يف أرض الصراع كما حدث قبل فترة وجيزة بعد ضربات مدريد املباركة 
من تأثر االقتصاد األوريب بأكمله من هذه الضربة ، ويف ذلك ضربةٌ اقتصادية مزدوجة لنظام الدولة الصليبية أو 

  :  يف هذا اجلانب اليهودية أو املرتدة ، ومن األمثلة العملية
o  ضرب عمليات االستثمار اليهودي الصلييب يف بالد املسلمني . 
o  ضرب الشركات الدولية . 
o  ضرب اخلرباء االقتصاديني الدوليني . 
o            كما حدث من تفجـري     ( ضرب الواردات القادمة من الدول الصليبية املعادية إما بوسائل عسكرية

 . ائل سياسية كاملقاطعة  أو بوس) بعض املطاعم األمريكية وحرقها 
o  ضرب املواد اخلام املسروقة من بالد املسلمني ، كما ضربت الناقلة الفرنسية حاملة النفط ، وكضرب

أنابيب البترول يف العراق ، وهذا النوع من الضربات االقتصادية حتدد زمنه القيادة العليا ألا هي اليت 
 . تنظر للتوقيت والزمن املناسب 

o  هود العاملني يف جمال االقتصاد وتصفيتهم ، وتأديب من يتعاون معهم اقتصادياً ولكن بعد              اغتيال الي
 . حتذيره ، وال يغتال إال من ثبتت ردته من املتعاونني  

 

 اليهود والنصارى علينا استهدافهم وقتلهم ، فكل حمارب هللا ولرسوله وللمؤمنني نقول أهداف بشرية ،: ثالثاً 
 ، ويف واقعنا املعاصر جيب أال حتدنا حدود وال تفصلنا جغرافية ، فكل ديار املسلمني هـي    جئناك بالذبح : له  

وإن ( ديارنا وأراضيهم أراضينا ، والبد من حتويل ديار الكفار إىل جحيم كما حولوا بالد املسلمني إىل جحيم 
جاء املعمورة عـدم االلتفـات إىل      ، لذلك على مجيع اخلاليا العاملة يف أر       ) عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به       

بل السعي اجلاد احلثيث إىل حتويل بلدان الكفـر إىل جبـهات            احلدود اجلغرافية املوضوعة من قبل األعداء ،        
وإشغال الدول الكافرة والعميلة حباهلا ، فكما حولت بالد املسلمني إىل حقول لتجارب أسلحتهم واختراعام   

  . ودمار ، وأبناء األمة اإلسالمية قادرون على ذلك بإذن اهللا ؛ البد أن حتول ديارهم إىل جحيم
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  ٢٥  

وتعطى األولوية يف هذه العمليات لليهود والنصارى ممن هلم صفةٌ رمسية يف بالد املسلمني ، واهلدف مـن                 
غـري   ذلك منعهم من االستقرار على أراضي املسلمني ، وينصح يف البداية باستهداف األهداف السهلة             

يف احلرمني تعطى األولوية لرعايا الدول الكافرة املتورطة مباشرةً يف دعم املرتدين احملليني ، فمثالً مية ، واحمل
األمريكان ، ويف اجلزائر    : األمريكان ، ويف أفغانستان     : يستهدف األمريكان أوالً ، مث االجنليز ، والعراق         

  ..األستراليني ، وهكذا : الفرنسيني ، ويف أندونيسيا : 
  : يب األهداف البشرية من حيث األمهية ترت
فيستهدف يهود أمريكا وإسرائيل أوالً مث يهود       :  وهم ينقسمون من حيث األمهية إىل درجات         :اليهود   -١

  . بريطانيا مث فرنسا وهكذا 
 : وهم يتدرجون من حيث األمهية يف املراتب التالية  : النصارى -٢

o  األمريكان. 
o  الربيطانيني . 
o  األسبان . 
o تراليني األس. 
o  الكنديني . 
o  اإليطاليني. 

 : وتقسم هذه الفئات من حيث أمهيتها إىل أقسام 
 .رجال املال واالقتصاد واألعمال ، ملا للمال من أمهية عاملية يف هذا العصر  §
 .الدبلوماسيون والساسةُ واملفكرون واحملللون والبعثات السياسية  §
 . العلماء والكوادر واخلرباء  §
 . ريون واجلنود القادة العسك §
السواح والبعثات الترفيهية ، وكل من وصله حتذير ااهدين بعدم الـدخول أو              §

 . البقاء يف أراضي املسلمني 
  

  : وترتيبهم من حيث األمهية كالتايل : املرتدون  -٣
o               من كان قريباً إىل احلكومات اليهودية والنصرانية فُيعترب من أهم األهداف كحسين مبـارك

 . العرب ومستشاريهم  وحكام جزيرة 
o              شيعون الفاحشة يف الذين آمنوا ، ويستهزئون بالدين ، وهؤالءاحلداثيون والعلمانيون الذين ي

 . الزنادقة يعتربون منافقي القرن اخلامس عشر 
o                اجلواسيس واملباحث ، فهم دروع وسياج اليهود والنصارى وهم اليد الـضاربة للحكـام

 .املرتدين
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  ٢٦  

  هداف البشريةاهلدف من ضرب األ
  . توضيح طابع الصراع العقائدي ، ففي استهدافنا لليهود والنصارى تبيني لعقائدية الصراع  -١
 . إبراز العدو الرئيسي ، وقد تدخل هذه يف اهلدف األول  -٢
 . التخلص من عتاة املرتدين وتطهري األرض وإراحة البالد والعباد منهم وردع أمثاهلم  -٣
:        وهذا مقصود أصلي يف شريعة اهللا وواجب تفرضـه اآليـة الكرميـة    نشر الرعب يف صفوف العدو ،       -٤

 ) . وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم ( 
 . رفع معنويات األمة اإلسالمية  -٥
أنـف  حتطيم هيبة ذلك النظام الذي وجهت الضربات ضده ، فبعد ضربات نيويورك وواشنطن متـرغ                 -٦

 . أمريكا يف التراب 
كما حدث عندما أحجمت إيطاليا عن إرسال جنـود         : عرقلة املشروعات السياسية للكفار واملرتدين       -٧

للعراق بعد تفجري اإليطاليني يف بغداد ، وكما حدث مؤخراً عندما تعهد منافس رئيس الوزراء األسباين                
 . بسحب قواته من العراق بسبب تفجريات مدريد 

 ) . وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به : (  قتلهم للمسلمني ، قال تعاىل القصاص من -٨
  

  مميزات العمليات اخلاصة يف املدن
  

رفع الروح املعنوية عند األمة ، ورفع الروح املعنوية لدى ااهدين ، وخفض الروح املعنوية بل حتطيمها                  -١
  . عند األعداء بفضل اهللا 

فكون العمليات يف املدن هذا جيعـل النـاس يـشاهدوا           : تمع  أفراد ا تأكيد مصداقية اجلماعة لدى      -٢
 .  ويشاهدون األهداف املضروبة وحينها ال يستطيع اإلعالم أن ميارس التضليل عليهم

 . ردع النظام وإيقافه عند حده  -٣
 . إظهار معىن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وحتقيق التوحيد  -٤
 . ه الدول واألنظمة ألفرادها ورموزها املؤثرين خسائر هذ -٥
 . التأثري على اقتصاد هذه الدول  -٦
 . اكتساب ااهدين ملهارات وكفاءات متكنهم من قيادة األمة فيما بعد  -٧
 . دراسة وحتليل األخطاء ، واستدراكها يف العمليات القادمة بإذن اهللا  -٨
 . م اليت أخرب عنها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يئة األمة وأفراد اجلماعة للمواجهات واملالح -٩
 . اكتساب املتعاونني مع كل عملية ناجحة موفقة ، وزيادة شعبية ااهدين  -١٠
 . دفع النظام لتغيري سياسته  -١١
زعزعة الثقة بني أفراد النظام ، كما أسلفنا من ذكر احتمالية تصادم اجلناح العسكري مع السياسي أو              -١٢

 لن جيد رموز الدولة أي      – بإذن اهللا    –ية بعضها ببعض ، فلو ازدادت الضربات        ضرب األحزاب السياس  
 . ثقة فيما بينهم 
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  سلبيات العمليات اخلاصة داخل املدن
  : ونسأل اهللا تقليلها لدى اجلماعات ااهدة ، وإمنا ذكرناها هنا لتالفيها 

   .قتل القيادات والكوادر اجلهادية يف حالة اكتشاف هذه العمليات  -١
 . كثرة اخلسائر املادية والبشرية  -٢
هو الذي يرفع روح     القائد احملنك    اخنفاض الروح املعنوية لدى ااهدين يف حاالت الفشل ، ولذلك فإن           -٣

 . دولأفراده املعنوية مهما حيدث ألنه كما هو معلوم أن احلرب سجال واأليام
 . إعطاء الفرصة للنظام الستغالل العمليات ضد أناس أبرياء  -٤
رفع الروح املعنوية لدى النظام وأفراده عند انتصارهم يف إحدى املواجهات أو املعارك ، ولكن األيـام                  -٥

 . دول واحلرب سجال 
 .  أسرار العمل بعضيكشف قد سقوط بعض الكوادر أو األفراد يف األسر  -٦
 . ضعف الثقة بني أفراد الشعب و التنظيم يف حالة تكرار حاالت الفشل  -٧

 السابق لألهداف داخل املدن وأمهيتها ، وبعدما ذكرنا مميزات العمليات اخلاصة داخل املدن ، وبعد هذا السرد
وكذلك ذكرنا سلبيات العمليات اخلاصة داخل املدن ، البد لنا هنا قبل احلديث عن جمموعة التنفيذ أو طاقم                  

 :ول واهللا املوفق التنفيذ أن نتكلم عن طريقة االتصال اآلمنة بني جمموعات العمل األخرى ، فنق
ذكرنا يف السابق أن وسيلة االتصال بني اخلاليا داخل املدينة هي الصندوق امليت وتتلقى قيادة هذه اخلاليـا                  
التعليمات من القيادة العليا عن طريق الصندوق امليت ، أو بواسطة االتصال غري املباشر ، وترسـل القيـادة                   

  .ن طريق الصناديق امليتة أيضاً امليدانية التعليمات إىل بقية اموعات ع
أي وسيلة يتم فيها اتصال غري مباشر بني الطرفني ، وسنتكلم عنه بالتفصيل يف الفـصل                : والصندوق امليت   

  : التايل 
  الصندوق امليت

 مواد  – أسلحة   –تقارير استخباراتية   (  مكان يصلح ألن تترك فيه مواد أياً كانت طبيعة هذه املواد             :تعريفه  
  . ليأخذها شخص آخر بدون أن حيصل اتصال مباشر بني الطرفني )  وقس على ذلك –ية جتهيز

  :شروط اختيار الصندوق امليت 
جيب أن يتناسب هذا الصندوق مع الغطاء أو الساتر أي األمنيات املناسبة املتخذة مـن قبـل الـشاحن      -١

  .  أدىن شك أو ريبة غ ، فالبد من تناسب الغطاء ومالئمته الرتياد الطرفني دونرفَواملُ
 . إمكانية الوصول إليه بسرعة ، ألن طول أمد وجود املادة يسهل عملية انكشافها أو تلفها  -٢
٣- فَسهولة التعرف عليه ، لكي يتعرف عليه من يبسهولة غُر  . 
 .  من العوامل اجلوية اًكون حممييأن  -٤
 . لشحن والتفريغ  لألشخاص حبيث يستطيعون أن يقوموا بعملية اسمح بزمن كاٍفيأن  -٥



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٨  

اإلشارات ممكن تكون إمييالت ( سمح بوضع إشارات بالقرب منه للطرفني ألا ستكون لغة التفاهم يأن   -٦
 ) . أو غريها من وسائل التواصل واإلشعار 

 . يتواجد فيها الكثري من الناسصعوبة مراقبتها من القوى املعادية واألجهزة األمنية ، كاألماكن العامة اليت -٧
   اختيار الصندوق امليتأماكن

  . دورات املياه  -  العامةاألماكن - املستشفيات - املطاعم - املساجد - املتاحف -احلدائق 
  مميزات النقطة امليتة

على بعضهم البعض ، وهذه ميزة ممتازة يف حرب املدن حبيث ) الشاحن واملفرغ ( عدم تعرف األشخاص  -١
   . تقلل من حجم اخلسائر

 . لتالقي األشخاص املعروفني ببعضهم البعض ) املباحث مثالً ( هاز األمين عدم مالحظة اجل -٢
تقليل حجم اخلسائر ، ففي حالة سقوط أحد الطرفني سيتنبه الطرف اآلخر بإذن اهللا وذلك عن طريـق                   -٣

 . اإلشارات اليت سنشرحها الحقاً بإذن اهللا 
  سلبيات الصندوق امليت

  . طول الوقت قد ال حيقق السرية التامة  -١
 . طول وقت التفريغ والشحن  -٢
 .  الكواليس خلفدارا من إ صعوبة ذايقصد ، وصعوبة إدارة النقطة امليتة يف الظالم  -٣
 .عدم إمكانية السيطرة عليها أحياناً ، واحتمال فقدان املواد من طرف خارجي كأن يأخذها طفل مثالً  -٤

  احتياطات األمان
يتة ، فالبد من وجود احلس األمين املرتفع ، ولكن بدون املبالغة يف التأكد من عدم وجود مراقبة للنقطة امل -١

 . اجلانب األمين إىل درجة الوسوسة 
 ) . النقطة امليتة ( وجوب اختاذ غطاء مناسب أثناء التوجه إىل منطقة الشحن والتفريغ  -٢
 . إخفاء املواد أثناء عملية الشحن ، حبيث ال تكون مثرية أو ملفتة لألنظار  -٣
 . أن تقدر الوقت الكايف لعملية الشحن والتفريغ ، وذلك لتفادي مقابلة اإلخوة لبعضهم البعض عليك  -٤
 . عدم سلوك طريق واحد أو زمن واحد لفترات طويلة  -٥
 . عدم ترك املواد فترة طويلة بني الشحن والتفريغ  -٦
 . جيب إتباع نظام لإلشارات يف مكاٍن حيقق نسبة أمان عالية بعداً وقرباً  -٧
  - دعارة   -أماكن ترويج خمدرات     ( ظنة التواجد األمين   مهمة ، وهي أنه جيب أال تكون النقطة م         وهذه -٨

وعدم اقترابك من أماكن الدعاة احملرضني      ) املتشددين  اإلسالميني  ما يسمى ب  أو على سبيل املثال أماكن      
  .  على اجلهاد 
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وضع يف الصندوق امليتالشروط الواجب توفرها يف املواد اليت ت  
  .  والبد أن تكون مغلقة بشكٍل جيد– ألا معرضة للسقوط –إن كانت رسالة فالبد أن تكون مشفرة  -١
أال تكون ملفتة للنظر ، أما إن كانت مواداً عسكرية فيفضل أن تكون مغلقة ، ويفضل أال تكون علـى            -٢

 . إن كانت كالشنات نقوم بتفكيكها : هيئتها ، مثالً 
والبد أن يكون هناك عزلٌ للصواعق )  صواعق –متفجرات ( طر بسبب تركها أال تؤدي املواد إىل أي خ -٣

 . للشحن عدة مرات مهيأةًتكون أن و، واملتفجرات ، وأال حتدث صوتاً عند وضعها يف الصندوق 
  عملية الشحن والتفريغ

  .  وضع املواد يف الصندوق امليت من ِقبِل الشاحن :تعريف الشحن 
  . واد من الصندوق امليت من قبل املفرغ  أخذ امل:تعريف التفريغ 

  

  : مراحل الشحن 
وهي إشارة يضعها الشاحن يف مكان      ( يتوجه الشاحن إىل مكان الصندوق امليت ، ويضع إشارة التوجه            -١

وليس شرطاً أن تكون مرئية بل قد تكون ، متفق عليه لكي يراها املفرغ ويعلم أنه قد توجه إىل الصندوق 
خر متفق عليه من قبل ، ولكن البد أن تكون بارزة وواضحة ، آة أو إمييل أو أي شي هذه اإلشارة صوتي  

 عليها بـني    اًوهذه اإلشارات البد أن تكون متفق     ) وكل هذه اإلشارات ترجع إىل االختراع واالبتكار        
قيـادة أو  الطرفني يف مكان حمدد ، وتكون إشارة التوجه بعيدة نسبياً عن النقطة امليتة ، حىت تتأكد أن ال        

  . املفرغ قد استلمها واطّلع عليها 
بعد أن يضع الشاحن إشارة التوجه ، البد أن يقوم بعملية كسر للمراقبة قبل توجهه ملنطقة الـصندوق                   -٢

 . امليت 
 . الدخول إىل منطقة الصندوق امليت للقيام بعملية الشحن  -٣
 . التوجه إىل الصندوق مباشرة  -٤
 . شحن املواد فيه  -٥
وهي إشارة تدل على أنه قـد وضـع املـواد يف            ( ان بعد الشحن ، ووضع إشارة الشحن        مغادرة املك  -٦

 . يف مكاا احملدد بني الطرفني ، وغالباً تكون قريبة من الصندوق ) الصندوق وأمتّ عملية الشحن 
 . اخلروج من املنطقة ائياً ، والتأكد من عدم وجود مراقبة  -٧
 للتأكيد على أمان املنطقة ، وذا يكون دور الشاحن قد انتـهى  وضع إشارة األمان يف مكاا املخصص  -٨

 .نسبياً 
شارة التفريغ بعد انتهاء املفرغ من عمله ، ألنه يف حالة عدم متكن املفـرغ مـن           إ الذهاب والتأكد من     -٩

و إكمال مهمته ، أو عدم استطاعته دخول املنطقة مثالً ، البد أن يقوم الشاحن بالتوجه وأخذ الرسالة ، أ
 .  واآلن نأيت إىل التفريغ . املواد من الصندوق وال يتركها 
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  : مراحل التفريغ 
  .يتوجه املفرغ إىل مكان إشارة التوجه ويتأكد عن طريقها بأن األخ الشاحن قد توجه لوضع املواد  -١
حمدداً  طبعاً يكون وقت توجهه      - مع مراعاة كشف املراقبة      –يتوجه إىل منطقة إشارة األمان ويستلمها        -٢

من القيادة بدقة حبيث يأخذ الشاحن وقته الكايف لشحن الصندوق واخلروج ووضع إشارة األمان دون أن 
 . يقابل املفرغ 

 مـع   – وتكون قريبة من الصندوق عـادةً        –بعد استالم إشارة األمان يتوجه إىل مكان إشارة الشحن           -٣
 . ة وقد شِحنت ويتأكد منها بأن املواد موجودمراعاة عملية كسر املراقبة 

 . نسى كسر املراقبة ييتوجه إىل الصندوق امليت ، وال  -٤
 ) . أخذ املواد من الصندوق ( يقوم بعملية التفريغ  -٥
 . يقوم بكسر املراقبة مث يضع إشارة التفريغ  -٦
 . يغادر املكان ائياً  -٧

  

  : مالحظات مهمة 
 ، اًمل العملية ، ولو كان اخلطر سببه خارجيخبطر فال يك)  املفرغ –الشاحن ( إذا شعر أي طرٍف منهما  -١

مثالً حدوث مشاجرة حول مكان الصندوق وتدخل الشرطة لفض االشتباك ، ولذلك ذكرنا يف شروط               
  . اختيار الصندوق أال يكون يف مناطق مشبوهة تكثر فيها املشاكل 

توجه أمس وتتوجه اليوم إال إن ال تضع أي إشارة قبل االنتهاء من عملية تنفيذها ، فمثالً ال تضع إشارة ال -٢
 . كان متفقاً على ذلك 

     االستطالع الزائد ، وعدم البقاء يف مكان الصندوق بعد عملية الـشحن أو أي عمليـة                عدم الفضول و   -٣
رمبا يتغلب الفضول على األخ الشاحن لكي يعرف من هو املفرغ ، وهنا يكون دور القيادة يف حسن                  ( 

 ) . ا اجلانب االختيار والتشديد على هذ
التأكد من عملية كشف أو كسر املراقبة بعد كل مرحلة من مراحل العملية ، وعملية كشف املراقبـة                   -٤

 .  بإذن اهللا يف األعداد القادمة سنأخذها بالتفصيل
  اإلشارات

  : الشروط الواجب توفرها يف اإلشارات 
ارة كتابة عابرة على أحد اجلدران ، أن تكون بعيدة عن العبث واإلتالف ، فمثالً ال يصح أن تكون اإلش      -١

 يأيت أحدهم وميسحها أو يكتب عليهـا حواشـي   – لكثرة العابثني وهواة الكتابة على اجلدران       –فرمبا  
  !! . وزيادات 

 . أن تكون عادية وغري ملفتة لألنظار  -٢
 . أال تكون مثريةً لآلخرين ، فقط تثري انتباه املعين ا  -٣
 . بل الطرفني أن يسبق االتفاق عليها من ق -٤
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  أنواع اإلشارات
 يضعها الشاحن ، ومعناها أن الشاحن قد توجه إىل النقطة امليتة لكي يشحنها باملواد ،                :إشارة التوجه    -١

  .  وتكون بعيدة عن املكان نسبياً 
 يضعها الشاحن ، وهي تعين أن عملية الشحن قد متت ، وهي أقـرب اإلشـارات إىل     :الشحن  إشارة   -٢

 . الصندوق 
يضعها الشاحن ، وتعين أن الشاحن يرى أن الوضع مناسب وآمن للمفرغ لكي يقـوم                : ة األمان إشار -٣

 . بعملية التفريغ 
 يضعها املفرغ ، ويقوم بوضعها بعد القيام بعملية التفريغ يف مكاٍن آمـن بعيـداً عـن       :إشارة التفريغ    -٤

 بأن  -ن أو غريه ممن تكلفهم القيادة        سواًء الشاح  –األجهزة األمنية ، وفائدا إعالم املكلف باستالمها        
 .العملية قد متت 

  خطة الصندوق امليت
اخلطة اجليدة ، وجيب أن تشتمل أي خطة ملثل هذا النـوع مـن   : من أهم عوامل جناح العمل اإلستخبارايت     

 ن املعلومـات التنـسيقية    األوىل للشاحن والثانية للمفرغ ، وجيب أن تشمل اخلطتا        : العمليات على خطتني    
  :التالية
  .  املناسب أثناء التوجه إىل الصندوق امليت – الساتر -الغطاء  -١
 وينبغي أن تكون هذه الطرق خمتلفـة        - رسم كروكي للمنطقة     -معاينة الطرق املؤدية إىل النقطة امليتة        -٢

تابع كل من دخل إىل هـذا       ي ال:  ألي طرٍف منهما     - ال قدر اهللا     -حبيث لو حصل اعتقال أو سقوط       
 . ان املك

وجيب أن يـشتمل الوصـف علـى        أماكن اإلشارات والنقطة امليتة يتم وصفها وصفاً دقيقاً لألخ ،            -٣
  :املعلومات التالية 

o  وصف عام للمنطقة . 
o  وصف حمدد للمربع املوجود فيه مكان اإلشارة أو الصندوق . 
o  حتديد مكان اإلشارة أو النقطة امليتة . 
o  واإلشارة إليها مباشرة حتديد اإلشارة بنفسها أو الصندوق . 

  : حتديد التوقيتات ، وبالنسبة للشاحن فيجب حتديد التوقيتات اآلتية  -٤
o  حتديد وقت وضع إشارة التوجه . 
o  حتديد وقت تعبئة أو شحن الصندوق امليت . 
o  حتديد وقت وضع إشارة الشحن . 
o  حتديد وقت وضع إشارة األمان . 
o  ن كان الشاحن هو املكلف باستالم هذه اإلشارة  إ–حتديد وقت التأكد من إشارة التفريغ- .  
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  : وبالنسبة للمفرغ فيجب حتديد التوقيتات اآلتية 
o  حتديد وقت التأكد من إشارة التوجه . 
o  حتديد وقت التأكد من إشارة األمان . 
o  حتديد وقت التفريغ. 
o  حتديد وقت وضع عالمة التفريغ . 

 وتعمل خطة ملعاينة املوقع قبل أي عمليٍة -ت واملنطقة عموماً ويفضل رسم كروكي للصندوق امليت ولإلشارا
  . هذا وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  ،تتم 

  
 

 
  !!ماذا قد جرى؟: اعتذر عما جرى، فأجبت: قالوا

  !أولَم تسلْ منا الدماُء بغري ذنٍب أُرا؟
  املدائِن والشوارِع والقُرى؟أومل نحاصر يف 

  !من فجر احملراب، واجتاح املساجد واجترا؟
  !من هدم املدنَ اجلرحيةَ فوقَنا مستكربا؟

  !من ذبح األسرى وهم بقيودهم واستهترا؟
  وأباح قتلَ الراكعني الساجدين ودمرا

  وأشاع بني اجليِل أخالق الدناءِة وافترى
 رافبغِريفْجلي شؤوهِج املصطفى قد ن  

  !!!جعلوا الوالَء حلزم، وغدا البرا مستنكَرا؟
  

  
  

  ماذا قد جرى؟: اعتذر عما جرى، فأجبت: قالوا
  أنا لست من ترك احلدود، وعاد ميشي القَهقَرى

  وأذاع أنَّ النصر حالفَه، وعاد مظفَّرا
  ملُتجبراأنا مل أُهدد بالكالِم عدونا ا

 عيته، ودأمام زمتأنا ما ا– غضنفرا ؟– بعد !!  
  صابر الناعوري 
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  ... نستكمل يف هذا العدد شرح بعض أنواع املأوى 
 يف الظروف   اًجيب عدم تناسي األماكن الطبيعية واليت تصلح أن تشكّل مأوى مناسب           : بيعي الط ىوأاملأنواع  

الصعبة ، مثل الكهوف واملسطحات الصخرية وجتمعات األحراش واالخنفاضات الصغرية والصخور الكـبرية          
السميكة ، على جانب التالل واألشجار الكبرية ذوات األغصان املنخفضة واألشجار الساقطة ذوات األغصان 

  : وجيب مراعاة بعض األمور عند اختيار أي مأوى طبيعي 
جماري املياه ، األودية الضيقة ، جماري األار الصغرية ، والسبب : ابق بعيداً عن األراضي املنخفضة أمثال  •

رتفعة ، كما   أن املناطق املنخفضة جتمع اهلواء البارد الثقيل أثناء الليل ، وبالتايل فهي أبرد من املناطق امل               : 
 . أن احلشرات العشبية تتواجد فيها بكمية أكرب 

 . تأكد من عدم وجود أفاعي أو عقارب أو أي من أنواع احلشرات املؤذية  •
تأكد من عدم وجود صخور آيلة للسقوط أو أغصان ميتة قد تسقط على املأوى أو نبات جوز اهلند أو                    •

 . أي شيء ميكن أن يسقط على املأوى 
  :  الطبيعية أوىن إىل شرح لبعض أنواع املوننتقل اآل

 ، وإذا كان بناء املأوى ىوأ إن دفء وسهولة بناء هذا املأوى جتعله من أفضل أنواع امل          :كوخ األغصان    -١
  . جداً للبقاء فيعترب هذا املأوى أفضل اختيار اًضروري

  
  : ولعمل هذا املأوى قم باآليت 

ين قصريين والثالث طويل ويشكل الدعامة العلوية األساسـية  ابدأ بعمل قائم ثالثي عبارة عن عمود       •
 . للكوخ ، أو ضع هذه الدعامة العلوية فوق قاعدة ثابتة 
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قم برص عصى على جانيب الدعامة األفقية حبيث يتسع املأوى لشخص واحد ، وكـذلك يكـون                  •
 . للمأوى وللجوانب ميالن جيد مينع تراكم الرطوبة 

وكذلك شجريات متقاطعة فوق العصي الكبرية ، ومهمة هذا التشكيل          قم بوضع عصي أقل مساكة       •
 . احلفاظ على أوراق األشجار واألغصان الصغرية من السقوط على أرض املأوى 

قم بوضع طبقة من الشجريات واألغصان واألوراق بسماكة تصل إىل متر واحد ، وتكـون هـذه                 •
 . الطبقة هي سقف املأوى 

 .  بسماكة نصف متر على أرضية املأوى اًاب وأعشاً وأوراقاًضع أغصان •
على مدخل املأوى قم بتجميع كمية من األغصان واألعشاب والشجريات حبيث تسحبها للـداخل               •

لقفل باب املأوى بعد دخولك ، وحلماية سقف املأوى من التطاير بفعل الرياح لتكن أعلى طبقـة                 
 . عبارة عن أغصان ثقيلة نوعاً ما 

 إذا كنت يف منطقة مغطاة بالثلج ويوجد فيها أشجار وعندك أدوات            :استخدام الشجر   املأوى الثلجي ب   -٢
  : للحفر فيمكن عمل هذا املأوى ، ولعمله قم باآليت 

 . احبث عن شجرة ذات أغصان كثيفة تصلح ألن تكون غطاًء للمأوى  •
تـصل إىل   قم حبفر الثلج حول جذع الشجرة حىت تصل إىل العمق والقطر الذي حتتاجه أو حـىت                  •

 . األرض 
قم برص الثلج على جدار املأوى من الداخل ومن األعلى ، وذلك لزيادة التخفي من األعلى وزيادة                  •

  . العزل من أسفل 
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 هذا املأوى يقي بإذن اهللا من الشمس والرياح واألمطار واحلرارة ، وهو سـهل    :مأوى الشاطئ املضلل     -٣
  . لطبيعية التصميم ويتم عمله باستخدام املواد ا

  
 . أحضر قطعاً خشبيةً للحفر ولعمل الدعائم  •
 . حدد مكاناً ما فوق أعلى مستوى للمياه  •
 اجلنوب ، حبيث يتأثر بأقل كمية من أشعة الشمس ، واجعل هـذا              –احفر اخلندق باجتاه الشمال      •

 . املأوى بطوٍل وعرٍض مناسبني حبيث تستلقي فيه بارتياح 
ع من أضالع اخلندق ، وكلما ارتفعت أكوام الرمال كلما أصبح حجم كوم الرمال على ثالثة أضال   •

 . املأوى من اخلارج أكرب 
قم برص األعواد اخلشبية وأي مواد موجودة فوق أكوام الرمال على امتداد عرض اخلندق ، وذلك                 •

 . لكي تكون سقفاً للخندق 
 . وسع مدخل اخلندق ، وذلك بإزالة كميٍة أكرب من الرمال  •
 . م أعشاب أو أوراق شجر لعمل أرضية للمأوى استخد •

  أنواع املأوى الصحراوي
إذا كان لديك عباءة أو : يف املناطق اجلافة جيب مالحظة الوقت واجلهد واملواد املستخدمة لبناء املأوى ، فمثالً 

مليـة أو   مظلة فيمكن استخدامها مباشرةً ، باإلضافة إىل استخدام طبيعة األرض كالصخور أو الكثبـان الر              
  . املسطحات بني الكثبان الرملية أو الصخور لعمل مأوى 

 ثبت أحد أطراف العباءة أو املظلة أو الشراع على نتوء صخري            :مأوى باستخدام النتوءات الصخرية      -١
باستخدام قطع من الصخور أو احلجارة ، وقم بفرد هذا الغطاء فوق املأوى وقم بتثبيته حبيث يعطي أكرب            

  .  الظل قدر ممكن من
 : يف املناطق الرملية  -٢

 . قم بعمل كثيب من الرمل أو استخدم جانب كثيب رملي ليشكّل جانب املأوى  •
بأعلى الكثيب ، وذلك باستخدام )  شراع - مظلة -عباءة  ( ثبت طرف الغطاء املوجود لديك       •

 ) . حجارة أو رمل ( أي وزن 
 .ن من الظل افرد الغطاء فوق الكثيب حبيث يعطي أكرب قدر ممك •



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٣٦  

إذا كانت كمية املادة املستخدمة كبرية حبيث يمكن تكوين طبقتني من الـسقف ؛              : ملحوظة   •
فاألفضل عمل طبقتني علويتني املسافة بينهما قرابة نصف متر ، حيث أن هذا التجويف اهلوائي               

 . يعمل على خفض حرارة املأوى بشكل جيد 
 درجة مئوية عن درجـة      ٢٢ -١١رض مبقدار   تنخفض احلرارة يف املأوى حتت األ     : ملحوظة   •

حرارة اجلو اخلارجي ، غري أن بناء مثل هذا املأوى حيتاج إىل وقٍت وجهٍد أكثر من غريه مـن                   
 . أنواع املأوى وحيثُ أن اجلهد يؤدي إىل التعرق وبالتايل قد يؤدي إىل اجلفاف 

  
  

مجيع اجلهات األربعة مفتوحة للتيـارات       وهذا املأوى فوق سطح األرض ، و       :مأوى الصحراء املفتوح     -٣
اهلوائية ، ولكن البد من وجود طبقتني علويتني بينهما جتويف هوائي للحصول على أفضل النتائج ، علماً بأن              

  . اللون األبيض هو أفضل األلوان العاكسة للحرارة ، أما الطبقة الداخلية فتكون غامقة اللون 
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  النشاط اإلعالمي
  الرأي العام

يبىن الرأي العام على  ، وة عامة م اجلماهري يف زمن معنيهو وجهة نظر األغلبية جتاه قضي : طبيعة الرأي العام
 األحداث ومدى حظ اتمع من التعلـيم        ععلم االجتماع وعوامل التأثري على اتمع ومدى تفاعل اتمع م         

  . ونوع النظام املوجود
   أنواع الرأي العام:  أوالً
  :  من حيث االستقرار-١
الكاهن أو الزعيم أو شـيخ       (ها رأي   ويكون في )  زراعية - رعوية(يكون يف اتمعات البدائية     :   مستقر -أ

  . هو الرأي املسيطر على بقية األفراد) القبيلة
 ما تكـون هنـاك      وغالباً،   يف اتمعات املتقدمة الصناعية والزراعية املتطورة        يكون غالباً :   غري مستقر  -ب

  . وجهات نظر خمتلفة ونقاش دائم ومستمر
  :  من حيث النطاق-٢
  ...). اإلرهاب- حقوق اإلنسان- تلوث البيئة-املخدرات (م الرأي العام العاملي مثل قضايا :   عاملي-أ
   . ) قضية فلسطني والشرق األوسط (قضية إقليمية م أهلها :  إقليمي-ب
  . ) قضية األكراد (قضية م أفراد داخل دولة فقط :  حملي-ج
  . ) نو حمام- جتار-فالحون (قضية مهنية م مهنة معينة :  مهين-د

  . )  النساء- الشباب-نوالعسكري( قضية م فئة معينة من الناس :   فئوي-هـ
  :  من حيث االستمرارية-٣
  . يف الشرق األوسطليهوديحلل السريع مثل الوجود ا واستعصت على ا طويالًاًقضية تأخذ وقت:  مستمر-أ
  . قضية عابرة مثل انفجار طائرة أو حادث تصادم:   مؤقت-ب
  :  السرية والعالنية من حيث-٤
 -صحف(يكون يف اتمعات الغربية حيث احلرية وإبداء الرأي ويتم التعبري عنه باألساليب املفتوحة :  علين -أ

   ) . مظاهرات-إذاعة وتليفزيون
 االجتماعـات   -باملنشورات السرية  (يكون يف جمتمعات الكبت واإلرهاب ويتم التعبري عنها         :   سري – ب

  . ما تتطور حىت تنفجروغالباً)  ةالسرية واملغلق
  :  من حيث التأثري والتأثر-٥
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يظهر يف القادة والعلماء واملفكرين وهم الذين يقومون بصياغة الرأي العام :  ) املسيطر ( الرأي العام القائد -أ
  . للمجتمع ملا هلم من قدرات وأدوات وسلطات مؤثرة

تعليم والثقافة تؤهلهم للتعامل مع املعلومات املتداولـة يف         يكون على درجة من ال    :   الرأي العام املثقف   -ب
  . ك األمة ألنه اجلزء احلي الذي حيروسائل اإلعالم وهذا القطاع هو املستهدف دائماً

بعيدين عن مصادر املعرفة ويتكون الرأي العام لـديهم      الإمجاله يتكون من األميني     :   الرأي العام املنقاد   -جـ
 لوسائل اإلعالم ألم  ويكون عندهم الرأي املأخوذ من غريهم من املسلمات ويكونون باً  بالتصاقهم باملثقفني 

كَال يفكرون فيما يتداولونه من أخبار ويتمعون هذا الرأي القاعدة العريضة من ا .  
  مقومات الرأي العام:  ثانياً
   . ) قضية ( وجود قضية م اجلماهري -١
   . ) منز ( القضية يف زمن معني -٢
   . ) نقاش ( وجود نقاش حول القضية -٣
   . ) أهداف ( وجود أهداف من النقاش -٤
   . ) وجهة نظر ( تكون وجهة نظر لألغلبية -٥

  مظاهر الرأي العام:  ثالثاً
توجد يف اتمعات الثورية واليت يفرض عليها نوع من الظلم ال يرضى الشعب بتحملـه   :  مظاهر إجيابية -١

  ...). مقاومة سرية- حرب عصابات - ثورات عارمة لتغيري النظام القائم -انقالبات عسكرية ( وتتمثل يف 
مقـاالت يف    ( من احلرية واالنفراج السياسي وتتمثـل يف         تتوفر يف الدول اليت فيها قدر      :  مظاهر سلبية  -٢

 - مواكـب    - نشرات   - ملصقات   - مظاهرات   - مسريات   - لقاءات يف اإلذاعة والتليفزيون      -الصحف  
  ..). املطالبة بسحب الثقة من النظام- الدعوة لالنتخابات العامة - ندوات -برقيات للمختصني 

 كلها تنـصرف إىل  توجد يف حالة إحباط اتمع وتكون اهتمامات الناس وضيعة جداً        :  مظاهر انتكاسة  -٣
  . املأكل واملشرب والشهوات ومتع احلياة وتكون يف دول القهر واالستبداد

 - شاوشيسكو-نظام ماجنستو (وهذا الكبت الشديد يؤدي يف النهاية إىل االنفجار وسقوط تلك األنظمة مثل 
   . )  االحتاد اليوغساليف-االحتاد السوفييت

  طرق قياس الرأي العام:  رابعاً
هي اسـتطالع  معرفة الرأي العام عن طريق استبيانات ا أسئلة معينة للخروج منها بنتيجة و    :  االستفتاء -١

  . رأي كل األفراد الذين يؤخذ منهم عينات عشوائية من كل قطاع للوقوف على هذا االستطالع
ولكن ليس كل اجلماهري ألن ، تتم للتعرف على الرأي العام عن طريق اللقاء املباشر مع اجلمهور    :  املسح -٢

ري يف كل األحيـاء واملـدن بنـسب     ولكن إذا كانت قضية معينة فإنه يتم اللقاء باجلماه      ، ذلك صعب جداً  
  . متساوية لبحث آرائهم
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وهي أفضل طريقة ألا تتيح التعامل املباشر مع اجلمهور وهذا ماال يتيحه االستفتاء إذ أنه يتم عـن طريـق                    
  . اإلذاعة والتلفاز والصحف

  ) تخصصة مراكز م- إذاعة وتليفزيون-صحف (تتم عن طريق مصادر معينة وهي  :  التحليل املضموين-٣
واضحة النظام اليت يؤثر فيها الرأي العام على القرار السياسي من املمكن أن يسقط نتيجة الـرأي         ويف الدول   

 على فرنسا ألن الـرأي العـام        يف أوروبا كانت خطراً   ) ماستر خيت (العام الذي يراعي األغلبية مثل معاهدة       
  . يعارضها

  . للرأي العام احلقيقي يوجه يف إطار محلة معينة فال يكون ممثالًهذه الطريقة غري دقيقة ألن العمل اإلعالمي قد
  مكونات الرأي العام:  خامساً

  .  نظام احلكم-١
  .  وسائل اإلعالم والدعاية الداخلية واخلارجية-٢
  .  خطب وكلمات القادة والعلماء واملفكرين-٣
  .  املستوى التعليمي والتربوي للمجتمع-٤
  .  اإلشاعات-٥
  .  الثقايف والديين للمجتمع البعد-٦
  ).  الكوارث- احلوادث الطبيعية-اهلزائم العسكرية ( احلوادث املفاجئة -٧

  العوامل املؤثرة يف الرأي العام:  سادساً
  ..). العوامل اإلقليمية- التضاريس- الصحاري- درجة احلرارة-املناخ(  :  عوامل طبيعية-١
  )  دميقراطي- اشتراكي- شيوعي- ليربايل-ديكتاتوري (احلكم  :  عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية-٢

  أساليب تغيري الرأي العام:  سابعاً
  . تكرار موضوع معني يف وسائل اإلعالم املختلفة :  أسلوب التكرار واملالحقة-١
إشاعة تروج يف اتمع وتتحول إىل الرأي العام وال يظهر كـذا إال بعـرض               :  أسلوب عرض احلقائق   -٢

حقائق ختالف هذه اإلشاعة مثل إشاعة عن اعتقال وزير اخلارجية فيتم ظهوره يف نفس اليوم علـى شاشـة                   
  . التليفزيون

مهم لـصرفهم عـن      لفت أنظار اجلماهري من قضية مهم إىل قضية أخرى ال          :  حتويل انتباه اجلماهري   -٣
  . القضية الرئيسية

ب تصديقهم وتعاطفهم مع قضية معينة ولكن جيـب         ساهري لك إثارة عاطفة اجلم   :  أسلوب إثارة العاطفة   -٤
  . لكي تكون مؤثرة تدعم بعرض احلقائق

  .  بقضية معينة كانوا غري مهتمني ا من قبلنعل الناس يهتموجتإشاعة معينة  :  أسلوب اإلشاعات-٥
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   يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم
انفروا يف سبيل اهللا اثّاقلتم إىل األرض  انفروا يف سبيل اهللا اثّاقلتم إىل األرض  

أرضيتم  باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة أرضيتم  باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة 
      الدنيا يف اآلخرة إال قليلالدنيا يف اآلخرة إال قليل

  ..وبعد أخي الكرمي  
 مىت ما تِرك ومل يتدارسه طالبه فإنه يضمحل وينقص ،    – أياً كان    –إن العلم   

ومىت ما اهتم املرء به ومبدارسته ومراجعته فإنه يثبت ويرسخ ، ومن ذلـك              
 أعـداءه مـن الكفـرة أو    ستعني ا املسلم يف حربالعلوم العسكرية اليت ي   

  . املرتدين 
وما سبق ذكره يف األعداد السابقة من معسكر البتار حيتاج من القارئ الكرمي        
إىل املراجعة واملذاكرة سواًء على شكل فردي أو مجاعي ، ألن اإلعداد البد             

تال األعـداء   فيه من املتابعة والزيادة حىت يكون املسلم على جاهزية تامة لق          
  . ورفع راية اإلسالم 

ولذلك ورد الوعيد فيمن تعلّم الرمي مث نسيه ، فقد ورد يف سنن ابن ماجـة              
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        :قال  عقبة بن عامر اجلهين     عن  

ويف صحيح مسلم عن عقبة بـن        ) من تعلم الرمي مث تركه فقد عصاين      (  :
ـ من ع : ( ى اهللا عليه وسلم يقول      مسعت النيب صل  : عامر قال     الرمـي مث    مِل

  ) . تركه فليس منا أو قد عصى 


